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 2  تحقيق كتاب المشرع الروي شرح منهاج النووي

 االفتتاحُة
 ن  رركر أنفسنا كيياات إف ا٢بهد هلل ٫بهده كنستعينو كنستغفره كنعوذ باهلل

ال إلو إال اهلل ، كأرهد أف و كن  يضلل فبل ىادم لوفبل نضل ل، ن  يهده اهلل أعهالنا
 ىي مي خي حي جي يه ُّٱ ، كأرهد أف ٧بهدان عبده كريولوكحده ال رريك لو

َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
(ُ)،

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم
َّ ٌّ ٰى ٰر

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ،(ِ)
َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت ختمت حت جت هب

، أنا (ْ()ّ
 :بعد

، إذ بو ٙبيا القلوب كتعيش األركاح، ل نعم اهلل على عباده نعهة العلمفإف ن  أج
، أف ، كن  ٛباـ نعهو كذلككيصلح عهلوو كيطهر قلبو فبل حياة للعبد ببل علم يزكي نفس

انتحاؿ ا٤ببطلْب قيض ٥بذه األنة رجاال ٰبهلوف ىذا العلم فينفوف عنو ٙبريف الغالْب ك 
كنشره فسطركا بذلك  ، فبذلوا ليلهم كهنارىم ُب حفظو كٙبصيلو كتدكينوكتأكيل ا١باىلْب

( )ا٤بشرع الركم ررح ننهاج النوكما ، كن  تلك األنثلة الكتاب الذم بأيدينأركع األنثلة
فكاف ن  الواجب علينا  -رٞبو اهلل-للئلناـ العبلنة أيب الفتح ٧بهد ب  أيب بكر ا٤براغي 

                                 
 ( . َُِ(   يورة آؿ عهراف ، آية ) ُ) 
 (.ُيورة النساء، آية )(    ِ) 
 (. ُٕ،َٕ(   يورة األحزاب ، آية ) ّ) 
( ، كيػػػػػػن  ُُِٖ( ) ِٗٓ،ُٗٓ/ِاب : النكػػػػػػاح ، بػػػػػػاب : )طبػػػػػػة النكػػػػػػاح ) (   يػػػػػػن  أيب داكد كتػػػػػػ ْ) 

( ، كيػػػن  النسػػػا ي  ُُُُ( )ََِ/ْالَبنػػػذم كتػػػاب : النكػػػاح ، بػػػاب : نػػػا جػػػاء ُب )طبػػػة النكػػػاح ) 
( كيػػػن  ابػػػ  ناجػػػو كتػػػاب : النكػػػاح ، بػػػاب : )طبػػػة ٖٗ/ٔكتػػػاب : النكػػػاح ، بػػػاب : )طبػػػة ا٢باجػػػة )

 ا ا٢بديث . انظر : ريالة )طبة ا٢باجة .( كصحح األلباين ىذَٗٔ/ُا٢باجة )
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أيأؿ أف يرزقِب اإل)بلص ُب النية، ، كاهلل أفضل صورة ٘باىو العناية بو كإ)راجو ُب
 .كالتوفيق ُب العلم كالعهل

 أسباب اختيار الموضوع:
 .طوط كإ)راجو حٌب تتم اإلفادة ننونة الَباث اإليبلني ا٤بخاإليهاـ ُب )د -ُ
أف ىذا الكتاب ررح ٤بنهاج الطالبْب ، كقد ناؿ نكانة عالية ، كأٝبعت كلهة  -ِ

 علهاء الشافعية على االعتهاد عليو .
 .علهاء الشافعية كها ييأٌب بيانو أف نؤلف ىذا الكتاب إناـ كعامل ن  أكابر -ّ

 الدراسات السابقة :
 :ق ىذا الكتاب ٝبع ن  الزنبلء كىمقِب للعهل على ٙبقيقد يب

 .الكتاب إىل هناية باب زكاة النقد، ن  أكؿ عبد العزيز ب  يعد التهيهي -ُ
كالتجارة إىل هناية  ، ن  بداية زكاة ا٤بعدف كالركاز عبد الرٞب  العقيلعبد اإللو ب   -ِ

 .كتاب العارية
باب ا٣بيار ب الغصب إىل هناية ، ن  بداية كتاعبد العايل ب  عبد اهلل ا٤بطّبم -ّ

 .كاإلعفاؼ كنكاح العبد
الصداؽ إىل هناية كتاب حد  ، ن  بداية كتابأٞبد ب  عبد اهلل الساعدم -ْ
 .القذؼ
قطع السرقة إىل ، ن  بداية كتاب ف اهلل )الد ب  قاضي ناجد الرحيمقاضي يي -ٓ

 .هناية كتاب النذر

 : خطة البحث
 :قسهت البحث إىل قسهْب كفهارس
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 لدرايةقسم ا. 
 قسم التحقيق. 
 الفهارس الفنية. 

 :أوال : قسم الدراسة
 :كيشتهل على نقدنة كنبحثْب

 :علىا٤بقدنة : كتشتهل 
 .االفتتاحية -ُ
 .األٮبية العلهية للهوضوع -ِ
 .أيباب ا)تيار ا٤بوضوع -ّ
 .الدرايات السابقة -ْ
 .)طة البحث -ٓ
 .ننهج البحث -ٔ
 ،المبحث األول : التعريف بالمؤلف  

 :البويتضمن ثمانية مط 
 .ا٤بطلب األكؿ: ا٠بو كنسبو 

 .ا٤بطلب الثاين: نشأتو كحياتو
 .، كريو)و: طلبو للعلما٤بطلب الثالث

 .ا٤بطلب الرابع: تبلنيذه
 .ا٤بطلب ا٣بانس: نؤلفاتو

 .ا٤بطلب السادس: نذىبو الفقهي
 .ا٤بطلب السابع: عقيدتو
 .ا٤بطلب الثان : كفاتو
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 : المبحث الثاني: التعريف بالكتاب
 :  ٟبسة نطالبكيتضه

 .ا٤بطلب األكؿ: التعريف بالكتاب ا٤بشركح
 .التعريف بالشرح كبياف ننهجيتو :ا٤بطلب الثاين

 .ا٤بطلب الثالث: ٙبقيق ايم الكتاب
 .ا٤بطلب الرابع: ٧باي  الكتاب

 .طلب ا٣بانس: نلحوظات على الكتابا٤ب
اء إىل هناية  ، كىو ن  بداية كتاب القضثانيا: قسم التحقيق: كٰبوم النص احملقق

 لوحة . ّْ، ن  نسخة جانعة ليدف بػ ىولندا كيقع ُب كتاب أنهات األكالد
 :هارس الفنية ، كٙبتوم على نا يليثالثا : الف
 .فهرس اآليات القرآنية -
 .فهرس األحاديث النبوية -
 .فهرس اآلثار -
 .فهرس األعبلـ -
 .فهرس األناك  كالبلداف -
 .فهرس ا٤بصادر كا٤براجع -
 .فهرس ا٤بوضوعات -

 :المنهج في التحقيق
 ُب التحقيق فهو كالتايل : -بإذف اهلل  -أنا ا٤بنهج الذم يأنتهجو 

صبل؛ ألهنا أقدـ النسخ ا)تيار نسخة جانعة ليدف بػهولندا أ -ُ
 ا٤بقارنة نع النسختْب ، ٍبا حسب القواعد اإلنبل ية ا٢بديثة، كنسخها٤بوجودة
، كأضعو النسخة األ)رلصل فإين أكهلو ن  ، فإف حصل يقط ُب األاأل)ريْب
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، كاضعا إياه جزنت ٖبطاو ُب األصل فإين أصوبو ، كنا] [بْب نعقوفتْب ىكذا 
 .ىكذا ) ( كأرّب لذلك ُب ا٢بارية بْب نعقوفتْب

،  النسخ كالٍب ال تأثّب ُب إغفا٥باال أذكر الفركؽ اليسّبة بْب  -ِ
 نعو نعُب لك ٩با ال يتغّب، ك٫بو ذظ الدعا ية أك زيادة حرؼ أك حذفوكاأللفا
 .الكبلـ
تغليظ )طو ككضع ا٤بًب ، كذلك بشركح ع  الشرحٛبييز ا٤بًب ا٤ب -ّ

٤بًب ) ننهاج الطالبْب ( ا٤بطبوع، حٌب يتهيز ، نع االيتعانة بنسخة اأعلى الشرح
 .الشرح ن  ا٤بًب

يم ، نع عزكىا بذكر ات القرآف الكرمي بالريم العثهاينكتابة آيا -ْ
 .السورة كرقم اآلية ُب ا٢بارية

الصحيحْب أك  ، فإف كاف ا٢بديث ُبٚبريج األحاديث النبوية -ٓ
، و ن  نظانو ن  كتب ا٢بديث األ)رل، كإال فأ)رجأحدٮبا اكتفيت بذلك

نعتهدا على الكتب ا٤بختصة ُب ، ا نا حكم عليو أىل اال)تصاص ننهانبين
 .ذلك

 .توثيق اآلثار ن  نظاهنا -ٔ
ذلك بالرجوع إىل ، ك واؿ كالركايات الٍب ذكرىا ا٤بؤلفتوثيق األق -ٕ
 .در األصلية كا٤بعتهدة ُب كل نذىبا٤بصا

، هْب أبْب األرجح ننهها ُب ا٤بذىبإذا ذكر ا٤بؤلف قولْب أك كج -ٖ
 الوجو اآل)ر أك الوجوه الباقية، نبينا ا٤بعتهد كإذا ذكر كجها كاحدا فإين أبْب

 .ننها ُب ا٤بنهج
 .لفاظ الغريبة كا٤بصطلحات العلهيةررح األ -ٗ
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 .بههة أك الٍب أرل حاجتها للتوضيحهي على ا٤بسا ل ا٤بالتعليق العل -َُ
 .عبلـ الواردة أ٠باؤىم ُب ا٤بخطوطالَبٝبة با)تصار لؤل -ُُ
 .كالبلداف الٍب ذكرىا ُب ا٤بخطوط التعريف باألناك  -ُِ
 .هارس الفنية حسب نا كرد ُب ا٣بطةكضع الف -ُّ
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 :وصف النسخ الخطية
 :للكتاب كىي نسخث ود ثبلبعد البحث ع  ا٤بخطوطات ُب نظاهنا تبْب يل كج

 ( كىي ُبُُّْنسخة تانة ُب جانعة ليدف بػ ) ىولندا ( برقم ) -ُ
بإذف اهلل أصبل ُب ، كىي النسخة الٍب يتكوف ىػ ّٖٖ( لوحان، كتبت ينة ِْٔ)

( ّْنسخة يبلغ عدد لوحاتو )، كا١بزء الذم يأحققو ن  ىذه الٙبقيق ا٤بخطوط
 .لوحان 

( ُب ُّٓسلطاف برقم ))اف كالدة النسخة تانة ُب تركيا ٗبكتبة طور  -ِ
( كلهة ُٖ، ككل يطر ٰبوم )( يطران ّّ( لوحان، كل لوح ٰبتوم على )ّْٓ)

، كقد كتبو / فتح اهلل ب  نْب أيود كأٞبر يقرب ن  )ط النسختقريبا ٖبط كاضح بلو 
، كا١بزء الذم يأحققو بإذف اهلل ن  ىػ ٖٔٗ  عبد القادر ا٥برنزم ينة عبد اهلل ب
إىل هناية كتاب أنهات األكالد "، كعدد  ة ىو ن  أكؿ " كتاب القضاءىذه النسخ
 .( لوحان ٔٓلوحاهتا )
، ككل لوح ( لوحان َِّاإلنارات بالعْب ُب ) نسخة ناقصة ُب جانعة -ّ

( كلهة تقريبا ٖبط غّب كاضح ُٔ( يطرا ، ككل يطر ٰبوم على )ِٰٕبتوم على )
، تبدأ ن  كتاب ة ياقط بدايتهار، كىي نسخُب كثّب ن  كلهاتو بلونْب أيود كأٞب

، قد )ضعت للَبنيم ُب لكتاب، نتآكل بعض أطراؼ ألواحهاالنكاح إىل هناية ا
، نسخها / عبد الغفار ب  عبد الرحيم ٩با أفقد ا٤بخطوط رياا ن  كلهاتوأجزاء ننها 
ىػ( حيث أهنى نسخها آ)ر يـو ن  رهر صفر  ََُٕىػ( ك ) ََُٔبْب ينٍب )

( ِٕنسخة يبلغ عدد لوحاهتا )ا١بزء الذم يأحققو ن  ىذه ال، ك ىػ( ََُٕنة )ي
 .لوحا
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 ىػ( ٖٗٓالتعريف با٤بؤلف ٧بهد ب  أيب بكر ا٤براغي )ت : المبحث األول 
 :كيتضه  ٜبانية نطالب

 :المطلب األول: اسمو ونسبو 
أيب الفخر عبد  ىو : ٧بهد ب  أيب بكر ب  ا٢بسْب ب  عهر ب  ٧بهد ب  يونس ب 

م ب  طولوف العبشهي األنوم القرري العثهاين القاىرم األصل ا٤بدين الرٞب  ب  ٪ب
، كننهم ن  جعل عبد الرٞب  ب  (ِ: عبد الوىاب )( ، كقيل: بْب ٪بم كطولوفُالشافعي)

، كيلقب بشرؼ الدي  كيكُب بأيب (ّأيب العز بدال ن  ٧بهد ب  يونس ب  أيب الفخر )
 .(ْالفتح)

 :المطلب الثاني: نشأتو وحياتو
: ُب أكا)ر ينة ٟبس كيبعْب ك (، كقيلٓكلد با٤بدينة ينة أربع كيتْب كيبعها ة)

نة كأنو ىي اب ، ككاف ن  بيت علم فأبوه كاف قاضي ا٤بدينة كنفتيها ( كنشأ هبأيبعها ة )
، كتزكج ن  بل بالعلم لكنهها مل يبلغا نبلغو، كلو أ)واف ارتغإبراىيم ب  عبد ا٢بهيد ا٤بدين

، كطلب العلم ننذ نعونة أظفاره كُب آ)ر حياتو  (ٕاصر الدي  ب  ا٤بيلق )ابنة القاضي ن
 غلب عليو االنقطاع ع  الناس كالتخلي كالعزلة، كلـز البيت .

 :مطلب الثالث: طلبو للعلم وشيوخوال
طلب العلم ننذ نعونة أظفاره  فحفظ القرآف كتبل بو لنافع كاب  كثّب كأيب عهرك      

                                 
 (.ََِ/ ِ(  ىدية العارفْب )ُّٗ/  ِ( نظم العقياف )ُِٔ/ ٕ( الضوء البلنع )ُ)
 (.ّْٓ/  ِ( التحفة اللطيفة )ْْٔ/  ُ( ذيل التقييد )ِ)
 (.ّْٓ/  ِ( التحفة اللطيفة )ّ)
 (.ُْٔ/  ِ(  البدر الطالع )ُّٗ/  ِ( نظم العقياف )ْ)
 (.ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ّْٓ/  ِللطيفة )( التحفة آ)
 (.ُْٔ/  ِ( البدر الطالع )ٔ)
 (.ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُْٕ/  ِ( البدر الطالع )ٕ)
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ٍب حفظ العهدة كالشاطبية كألفية ا٢بديث كا٤بنهاج الفرعي كاألصلي ، على الشهس ا٢بليب
كعرض على ثلة ن  ريوخ بلده  ،  إلناـ ا٢برنْب كألفية اب  نالكك٤بع األدلة ُب أصوؿ الدي

، ننهم أبوه كا١بهاؿ صر كىو مل يتجاكز الثانية عشرةكالقادنْب عليها ن  علهاء الشاـ كن
ك٤با بلغ الرابعة عشرة رحل نع أبيو إىل  ،لربىاف ب  فرحوفاقي كا٥بيثهي كااألنيوطي كالعر 

، كرحل إىل نكة بعد ذلك ، البلقيِب كاب  ا٤بلق  كاألبنايي القاىرة كلقي ُب تلك الرحلة
، كد)ل اليه   ٍب قطنها ن  ينة أربع كأربعْبك٠بع ن  اب  صديق كجاكر هبا عدة ينْب
 ر باليه  إىل انتهاء ينة ٟبس ككيل هبا تدريسنراران أك٥با ُب ينة اثنتْب كٜبا٭با ة كايته

، ككذا حدث با٤بدينة بل بُب ألجلو بعض نلوكها ندرية  ،السيفية بتعز كندرية نرمي بزبيد
بعد يؤاؿ أ)يو أيب الفرج لو ُب ذلك كتوقفو فيو تأدبان نع ا١بهاؿ الكازركين لتقدنو ُب الس  

بالركضة كأبو الفتح ب  تقي كآ)ركف، كمل عليو فقرأ عليو أ)وه ا٤بذكور الصحيحْب كالشفا 
يلبث أف قتل أ)وه الكهاؿ فكاف ذلك يبب انتقالو ٤بكة كايتيطانو إياىا ن  ينة أربع 

( بعد نوت ريخها أٞبد ُكأربعْب حٌب نات ، ككيل هبا نشيخة التصوؼ با٣بانقاة الزنانية)
كقت ٟبسْب كجعل ( ينة يبع ك ِالواعظ ُب ينة ٟبسْب ٍب نشيخة الصوفية با١بهالية)

، كتقدـ ُب العلـو ك)صوصان الفقو كأجاز لو أكابر ن  حضورىا عقب صبلة الصبح ألجلو
٧ببلت ٨بتلفة كبرع ُب الفقو كأصولو كالنحو كالتصوؼ كأتق  ٝبلة ن  ا٢بديث كغريب 

 .(ّالركاية )
 

                                 
( ا٣بانقػػاة الزنانيػػة : بناىػػا األنػػّب الطوارػػي زيػػ  الػػدي  نقبػػل الركنػػٌي، زنػػاـ اآلدر الشػػريفة يػػنة يػػبع كتسػػعْب ُ)

 .(ِْٗ/  ِطب عليو ُب كل ٝبعة. ا٣بطط للهقريزم )كيبعها ة، كجعل هبا دريا كصوفية كننربا ٱب
( ا٤بدريػػػة ا١بهاليػػػة : بناىػػػا األنػػػّب الػػػوزير عػػػبلء الػػػدي  نغلطػػػام ا١بهػػػايٌل يػػػنة ثبلثػػػْب كيػػػبعها ة ، كجعلهػػػا ِ)

 .(ِْٔ/  ِندرية، ك)انقاه للصوفية، ا٣بطط للهقريزم )
( نيل األنػل ِّْت صلحاء اليه  )( طبقإُْ/  ِ( البدر الطالع )ُٓٔ - ُِٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ّ)

(ٓ  /ُّْ.) 
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 ( :ُفتتلهذ اإلناـ ا٤براغي على ثلة ن  أكابر علهاء عصره نذكر ننهم) أما شيوخو
  : (ِىػ () ٧ُٕٖبهد ب  علي ب  يويف الدنياطي ا٢براكم )ت 
  : (ّىػ() ٧ٕٖٕبهد ب  ٧بهد ب  ٰبٓب ا٢بسِب )ت 
  : (ْىػ( ) ٖٕٗعبد الواحد ب  عهر ب  عباد ا٤بالكي )ت 
  : (ٓىػ() َٕٗإبراىيم ب  ٧بهد ب  عبد الرحيم اللخهي )ت 
  : (ٔىػ() ّٕٗٝباؿ الدي  ب  ظهّبة ا٤بكي الشافعي )ت 
 (ٕىػ() ٕٕٗب  ٧بهد ب  أيب بكر يراج الدي  الكوني ا٤بصرم )ت :  عهر 
  : (ٖىػ( ) ٕٗٗإبراىيم ب  أيب القايم ب  فرحوف اليعهرم ا٤بالكي )ت 
  : عبد الرٞب  ب  أٞبد ب  نبارؾ أبو الفرج ، ا٤بعركؼ باب  الشيخة )ت
 (ٗىػ( ) ٕٗٗ

  : (َُىػ( ) َِٖيليط ب  ثابت ب  كقش األنصارم )ت 
 (ُىػ( ) َِٖؽ إبراىيم ب  نويى األبنايي )ت : أبو إيحا 

                                 
/ ِ( كانظر : البدر الطالع )ُِٔ/ ٕ( عدد السخاكم ُب الضوء البلنع نشاٱبو فزادكا على الستْب )ُ)

ُْٔ) 
 .(ُْٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ِ)
 .(ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُّٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ّ)
 .(ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُّٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ْ)
 .(ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُّٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ٓ)
 .(ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُّٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ٔ)
 .(ِِٓ/  ِ( ذيل التقييد )ٕ)
 .( ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ٖ)
 .(ُّٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ٗ)
 .(ُْٔ/  ُ( التحفة اللطيفة )َُ)
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  : (ِىػ( ) َّٖفاطهة بنت ٧بهد ب  عبد ا٥بادم ا٤بقديية الصا٢بية )ت 
  : (ّىػ()َْٖعهر ب  علي ب  أٞبد األنصارم ا٤بعركؼ باب  ا٤بلق  )ت 
  : (ْىػ( ) َٖٓعهر ب  ريبلف ب  نصّب السراج البلقيِب )ت 
 حيم أبو الفضل الزي  العراقي )تر عبد الرحيم ب  ا٢بسْب ب  عبد ال  :
 (ٓىػ( ) َٖٔ

  : (ٔىػ( ) َٕٖعلي ب  أيب بكر ب  يليهاف ا٥بيثهي )ت 
 (ٕىػ() َٖٖ: ى ب  عيسى أبو البقاء الدنّبم )ت٧بهد ب  نوي 
 (ٖىػ( ) ُٖٔ: هر الزي  ا٤براغي كالد ا٤بصنف )تأبو بكر ب  ا٢بسْب ب  ع. 
 (ٗىػ() ُٕٖ: احب القانوس )تالفّبكز آبادم ص ٧بهد ب  يعقوب الشّبازم. 
  : (َُىػ ( ) ِٖٓنفيس الدي  يليهاف ب  إبراىيم العلوم اليهِب )ت 
  : (ُُىػ( ) ِٖٔأٞبد ب  عبد الرحيم ب  ا٢بسْب الويل العراقي )ت 

                                 

 .(ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ُ) =
 .(َّٗ/  ِ( ذيل التقييد )ِ)
 .(ُّٗ( نظم العقياف )ّ)
 .(َُْ( نظم العقياف )ْ)
 .(ّْ( ريالة ا٤بسلسبلت )ُُٖ( أعبلـ ا٤بكيْب )ٓ)
 .(ِّْ( التاج ا٤بكلل )ٔ)
 .(ُْٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ٕ)
 .(ِّْ( طبقات صلحاء اليه  )ُْٕ/  ِ( البدر الطالع )ٖ)
 .(ِّْ( التاج ا٤بكلل )ٗ)
 .(ّْٕ( صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف )َُ)
 .(ُْٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ُُ)
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  :المطلب الرابع : تبلميذه
توىل ا٤بصنف ررؼ الدي  ا٤براغي التدريس ُب ا٢برنْب الشريفْب كاليه  ، فانتشر      

 هو ككثر طبلبو حٌب بْب أصحاب ا٤بذاىب األ)رل ، كفيها يلي ذكر طا فة ننهم :عل
 ( ُإبراىيم ب  أٞبد ب  عبد الكاُب الطباطيب الشافعي) 
 ( ِإبراىيم ب  ٧بهد ب  أيب بكر ا٤بقديي) 
 ( ّإبراىيم ب  ٧بهد ب  ٧بهد القسطبلين ا٤بالكي) 
 (ْريخ اإليبلـ زكريا ب  ٧بهد األنصارم) 
 (ٓهد الشهة ب  إبراىيم اليهاين الزبيدم)طلحة ب  ٧ب 
 (ٔعبد األكؿ ب  ٧بهد ب  إبراىيم ا٤برردم ا٢بنفي) 
 (ٕعبد الرٞب  ب  أٞبد ب  إ٠باعيل القلقشندم الشافعي) 
 (ٖعبد الرحيم ب  غبلـ اهلل ب  ٧بهد الزي  ا٤بنشاكم ا٢بنفي) 
 ( ٗعبد السبلـ ب  عبد الوىاب ب  ٧بهد الزرندم ا٢بنفي) 
 ( َُب  عبد الرٞب  ب  أيب بكر ا٤بكي ا٢بنبلي) عبد الكرمي 

                                 
 . (ُْ/  ُ( الضوء البلنع )ُ)
 . (ِٔ/ ُ( البدر الطالع )ُّْ/  ُ( الضوء البلنع )ِ)
 . (ُٖٓ/  ُ( الضوء البلنع )ّ)
 . (ُْٖٕ/  ّ( الفتح الرباين )ْ)
 . (ٗ/ ْ( الضوء البلنع )ٓ)
 . (ُِ/  ْ( الضوء البلنع )ٔ)
 . (ْٔ/  ْ( الضوء البلنع )ٕ)
 . (ُّٖ/ ْ( الضوء البلنع )ٖ)
 . (َِٔ/ ْ( الضوء البلنع )ٗ)
 . (َُّ/ ْ( الضوء البلنع )َُ)
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 ((ُعلي ب  أيب بكر األزرؽ ب  )ليفة اليهاين الشافعي 
 ( ِعبلء الدي  علي ب  يليهاف ب  أٞبد العبلء ا٤برداكم ا٢بنبلي) 
 ( ّكهاؿ الدي  ٧بهد ب  ٞبزة ا٢بسيِب) 
 ( ْٰبٓب ب  أيب بكر ب  ٧بهد العانرم اليهاين) 

  .توالمطلب الخامس : مؤلفا
 :حث مل أجد للهؤلف إال كتابْب ٮبابعد الب       

 .(ٓا٤بشرع الركم ررح ننهاج النوكم) .ُ
، كىو ا)تصار كتاب فتح البارم (ٔتلخيص أيب الفتح ٤بقاصد الفتح ) .ِ

 .ُب نكتبة جانعة اليبزيك بأ٤بانيا، كال يزاؿ ٨بطوطا و اهللالب  حجر رٞب

  .: مذىبو الفقهيالمطلب السادس
، ذكر ذلك رٞبو اهلل ينتسب للهذىب الشافعي ادر على أف ا٤براغياتفقت ا٤بص

( ٗ( كالسيوطي)ٖالسخاكم)أعياف فقهاء ا٤بدينة النبوية( ك  : )كىو اآلف ن (، كقاؿٕا٤بقريزم)

                                 
 (ََِ/ ٓ( الضوء البلنع )ُ)
 ( ِِٓ/  ٓ( الضوء البلنع )ِ)
 (ِٕٕ( صلة ا٣بلف ٗبوصوؿ السلف )ّ)
 (ِّٕ/ ِ(  البدر الطالع )ٗٓ/  ُ( هبجة احملافل )ْ)
/  ُ( كشػػػف الظنػػػوف )ُْٕ/  ِ(  البػػػدر الطػػػالع )َُْ/  ِ)( نظػػػم العقيػػػاف ُْٔ/ ٕ( الضػػػوء البلنػػػع )ٓ)

 (َُٖ/  ٗ( نعجم ا٤بؤلفْب )ََِ/  ِ( ىدية العارفْب )ْٖٓ
 ( ا٤براجع السابقة .ٔ)
 (ّٖٓ - ّْٖ/ ّ( درر العقود الفريدة )ٕ)
 (َٗٔ/  ِ( كجيز الكبلـ )ُْٔ/ ٕ( الضوء البلنع )ٖ)
 (  َُْ/  ِ( نظم العقياف )ٗ)
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( ، ّ( كالبغدادم)ِ: ) ككاف ن  أعياف الشافعية( كحاجي )ليفة)( كقاؿُكاب  إياس ا٢بنفي)
 ( .ْلبْب كذكر ررحو ضه  كتب الشافعية )ك٩با يؤكد ذلك ررحو ٤بنهاج الطا

  .المطلب السابع : عقيدتو
كاف اإلناـ ا٤براغي رٞبو اهلل على قدر ن  العلم كالزىد كالورع إال أنو تأثر ٗبشاٱبو ن  
الصوفية فقد )صحب إ٠باعيل ا١بربٌب كتأدب بو كألبسو ا٣برقة ، ككذا صحب الشهاب 

كثّبا ن  نؤلفاتو كتلخيص القواعد الوفية ُب أصل   أٞبد ب  أيب بكر ب  الرداد ك٠بع عليو
حكم )رقة الصوفية ... كريالتو إىل ا٤بوفق الناررم ُب قوؿ بعض الصوفية )ضنا ٕبرا كقف 

 األنبياء على ياحلو كجوابو ع  أبيات:
 ليس ن  لوح بالوصل لو ... نثل ن  يّب بو حٌب كصل

 ( ٓألٞبدية()كقصيدتو ا٤بسهاة بالوييلة االحدية ُب الفضيلة ا
كتوىل نشيخة التصوؼ با٣بانقاة الزنانية  ُب ينة ٟبسْب كٜباف ناة ٍب نشيخة 

  .(ٔالصوفية با١بهالية )
 .(ٕككاف حس  الظ  باب  عريب تابعا يبيل ريخو إ٠باعيل ا١بربٌب )

كن  جهة أ)رل غلب على زنانو ا٤بذىب األرعرم كانتشر كها ىو ظاىر ُب ريوخ 
إال أف ىناؾ أنارات  على كجو اليقْب قدر تأثره با٤بذىب األرعرم ،الشارح ، كال ندرم 
 ، ب: تلخيصو لفتح البارم كنقلو نا )الف طريقة السلف دكف تعقتدؿ على ذلك، ننها

                                 
 . (ِِّ/  ِ)( بدا ع الزىور ُ)
 . (ُٕٖٔ/ ِ( كشف الظنوف )ِ)
 . (ََِ/  ِ( ىدية العارفْب )ّ)
 . (ُُٓٗ/  ّ( جانع الشركح كا٢بواري )ُُُّ/  ِ( فهرس الفهارس )ْ)
 . (ُّٔ - ُِٔ/ ٕ( الضوء البلنع )ٓ)
 . (ُٓٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ٔ)
 . (ُٗٔ/  ِ( كجيز الكبلـ )ٕ)
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 (ُككذلك ثناء بعض األراعرة عليو بصحة العقيدة ، كها أثُب عليو السخاكم )
  .: وفاتوالمطلب الثامن

لة السادس عشر ن  رهر اهلل احملـر ٗبكة ع  ثبلث كٜبانْب توُب ا٤براغي رٞبو اهلل لي 
ٗبرض البط  كصلي عليو ينة تسع كٟبسْب كٜبا٭باة كصلى عليو ضحى عند باب الكعبة 

نوم ن  دنشق كبغّبه صبلة كدف  با٤بعبلة ككاف لو نشهد عظيم كصلي عليو با١بانع األ
 .(ِ)الغا ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                 
 . (ُٓٔ/  ٕ( الضوء البلنع )ُ)
( بػػدا ع الزىػػور َُْ/  ِ( نظػػم العقيػػاف )ُٗٔ - َٗٔ/ ِ(  كجيػػز الكػػبلـ )ُٓٔ/  ٕلضػػوء البلنػػع )( اِ)

  . (ُْٕ/ ِ( البدر الطالع )ِِّ/  ِ)
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  .َف تالكتاباملثحث الثانٍ : التعر    
 :ويتضمن خمسة مطالب

  .المطمب األول : التعريف بالكتاب المشروح
 ب  ررؼ النوكم رٞبو اهلل الكتاب ا٤بشركح ىو ننهاج الطالبْب لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب

 :ىذا الكتاب ع  غّبه بأنور أٮبها ،  كنسبتو للنوكم رٞبو ثابتة ن  طرؽ كثّبة ، كٲبتازتعاىل
 لم كعلو نكانتو بْب العلهاء .ريوخ نؤلفو ُب الع 
 حملرر أف الكتاب ٨بتصر لكتاب ن  أتق  ٨بتصرات ا٤بذىب كىو ا

، فعي ن  الوجيز أليب حاند الغزايل، كاحملرر إ٭با حرره الرالئلناـ عبد الكرمي الرافعي
كالوييط كذلك ٨بتصر ن  البسيط كالغزايل ا)تصر كتابو ن  كتابو اآل)ر  الوييط  

، كإناـ إلناـ ا٢برنْب عبد ا٤بلك ا١بويِبصر ن  هناية ا٤بطلب ، كالبسيط ٨بتلو
: األـ كاإلنبلء كا٤بسند ك٨بتصر كتابو ىذا ن  كتب اإلناـ الشافعيا٢برنْب ألف  

 .  البْب كعلو نسبو ُب فقو الشافعيةا٤بزين ، فبذلك يتبْب جبللة  ننهاج الط
  كحس  عرضو نع اإلٯباز ك اال)تصارجودة عبارتو. 

:  (ُا يبق ناؿ الكتاب رهرة ُب حياة نؤلفو ، حٌب قاؿ ريخو اب  نالك)فؤلجل ن
 .(بلت ن  أنرم نا ايتدبرت ٢بفظتو) لو ايتق

 :الكتاب كذاع كأثُب عليو العلهاء كراع
: ) كأجل نصنف لو ُب ا٤بختصرات كتسكب على ٙبصيلو العربات  (ِقاؿ الرنلي)

 .(إىل النسج على ننوالو ا٤بطانح كتاب ا٤بنهاج ن  مل تسهع بثلو القرا ح كمل تطهح
حفظو إليو : ) كن  كفور جبللتو كجبللة نؤلفو انتساب ٝباعة ٩ب  (ّكقاؿ السخاكم)

 .(وصية ال أعلهها لغّبه ن  الكتب: ) ىذه )ص(، كقاؿفيقاؿ لو: ا٤بنهاجي
                                 

 .(ٖٔ( ا٤بنهاج السوم )ْٕ( ٙبفة الطالبْب )ُ)
 .(ُٕ/ ُ( هناية احملتاج )ِ)
 .(ٕٕ( ا٤بنهل العذب الركم )ّ)
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 .    ة الطالبْب كا٤بدريْب كا٤بفتْب(: ) كىو اآلف عهد(ُقاؿ السيوطي)
، ( تسعا كأربعْب ررحا لوِا ال ٙبصى كثرة فقد ذكر السخاكم)كأنا رركحو فهي ٩ب

رية كا)تصار كٚبريج ( نا بْب ررح كتدقيق كتعليق كحاّبل كصلت إىل ثبلثة كيبعْب كناة )
 : نا نعرض رياا ننها إليضاح الصورة،  كلعلألدلتو كنظم

 :ال : الدقائق والنكات والتعليقاتأو 
 وكمدقا ق ا٤بنهاج للن. 
  اج ررح دقا ق ا٤بنهاج للنوكمالوىالدر. 
  عبد الرٞب  اب  الفركاح الفزارم تعليقات على ا٤بنهاج إلبراىيم ب. 
 راىيم ب  إبراىيم ب  ٧بهد النوكمالركض ُب ا٤بنهاج كالدقا ق إلب. 
  الدي  ٧بهد ب  علي اب  السراج الوىاج ُب إيضاح ا٤بنهاج لكهاؿ
 . الزنلكاين
 ى السكسكينهاج حملهد ب  عيستعليق على ا٤ب . 
  تعليق على ا٤بنهاج لنجم الدي  ٧بهد ب  إبراىيم ب  ٝباعة الكناين 
  نكت على ا٤بنهاج ألٞبد ب  لؤلؤ ا٤بعركؼ باب  النقيب 
  الرٞب  ب  عهر ب  ريبلف البلقيِب، كمل يتمنكت على ا٤بنهاج لعبد. 

 :ثانيا : الشروح
 عزاـألٞبد ب  أيب بكر ب   السراج الوىاج ُب إيضاح ا٤بنهاج. 
 كحقق الدي  علي ب  عبد الكاُب السبكي االبتهاج ُب ررح ا٤بنهاج لتقي ،

                                 
 .(ٖٔ( ا٤بنهاج السوم )ُ)
 .(ٖٕ - ٓٔعذب الركم )( ا٤بنهل الِ)
 .(َُّٗ - َُُٗ/  ّ( جانع الشركح كا٢بواري )ّ)
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 .ُب ريا ل علهية ٔبانعة أـ القرل
 هد ب  عبد الكرمي البعلي غاية اللهاج ُب ررح ا٤بنهاج ٧بهد ب  ٧ب
 .ا٤بوصلي
 كمل يتهو ،  كاُب احملتاج إىل ررح ا٤بنهاج ١بهاؿ الدي  عبد الرحيم اإلينوم
: السراج الوىاج تكهلة كاُب احملتاج ، كحقق ُب ريا ل علهية شي ك٠باهفأٛبو الزرك

 با١بانعة اإليبلنية .
  ، قوت احملتاج ُب ررح ا٤بنهاج لشهاب الدي  أٞبد ب  ٞبدكف األذرعي

 كحقق ُب ريا ل علهية با٤بعهد العايل للقضاء .
 . الديباج ُب توضيح ا٤بنهاج لبدر الدي  ٧بهد ب  هبادر الزركشي 
 د ة احملتاج إىل ررح ا٤بنهاج لسراج الدي  عهر ب  علي ب  أٞبعهد

ريا ل علهية با١بانعة  ، كحققت أجزاء ننو ُباألنصارم ا٤بعركؼ باب  ا٤بلق 
 .اإليبلنية
 توجيو ا٤بنهاج الب  ا٤بلق  أيضا عجالة احملتاج إىل. 
 نّبمالنجم الوىاج ُب ررح ا٤بنهاج حملهد ب  نويى الد. 
 رح ننهاج النوكم أليب الفتح ٧بهد ب  أيب بكر ب  ا٤بشرع الركم ُب ر

 .ي ، كىذا ىو الكتاب الذم بأيديناا٢بسْب ا٤براغ
  بداية احملتاج ُب ررح ا٤بنهاج حملهد ب  أيب بكر ا٤بعركؼ باب  قاضي رهبة 
 اج ألٞبد ب  ٧بهد ب  حجر ا٥بيتهيٙبفة احملتاج بشرح ا٤بنه. 
  ي  ٧بهد ب  أيب العباس الرنليالدهناية احملتاج إىل ررح ا٤بنهاج لشهس. 
  ج حملهد ب  أٞبد ا٣بطيب الشربيِبنغِب احملتاج إىل نعرفة ألفاظ ا٤بنها. 
 ٤بنهاج لعبد اهلل ب  حس  الكوىجيزاد احملتاج بشرح ا. 
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 . السراج الوىاج على نًب ا٤بنهاج حملهد الزىرم الغهراكم 

 :ثالثا: المختصرات
  عيل القونوما٤بنهاج لعلي ب  إ٠بااالبتهاج ٨بتصر. 
 حملهد ب  يويف ب  حياف األندلسي الوىاج ُب ا)تصار ا٤بنهاج. 
 الراغبْب حملهد ب  يويف القونوم ننهاج. 
 يب  ا٢بليب ا٤بعركؼ بعبيد الضريردال ل ا٤بنهاج لعبد ا٤بلك ب  علي البا. 
  ج ألٞبد ب  حسْب ب  ريبلف الرنلي٨بتصر ا٤بنها. 
  زكريا ب  ٧بهد األنصارم، كىو أيب ٰبٓب ننهج الطبلب لشيخ اإليبلـ

 .أفضل ا٤بختصرات

 :رابعا: النظم: وممن نظم المنهاج
  ٧بهد ب  ٧بهد عبد الكرمي البعلي مشس الدي . 
 ثهاف الزرعي ا٤بعركؼ باب  قرنوزممشس الدي  ٧بهد ب  ع. 
 ناصرم الباعوينرهاب الدي  أٞبد ب  ناصر الدي  ب  )ليفة ال. 
  ا٤بعركؼ بالشغرم األنطاكيا٢بليب يويف ب  ٧بهد ب  أٞبد. 
 احملتاج  ، ك٠باه " كجهةزيل، كيقاؿ: اب  يويداف ا٤بصرم٧بهد ب  ٧بهد ا٤بن

 .ُب نظم فرا ض ا٤بنهاج "
  برىاف الدي  إبراىيم ب  أٞبد ب  علي الكناين العسقبلين ، ك٠باه " غنية

 . نهاج "احملتاج إىل نظم ا٤ب
 علي ب  ٧بهد ب  عيسى األمشوين. 
   عبد الرٞب  ب  أيب بكر السيوطي ك٠باه " االبتهاج إىل نظم جبلؿ الدي
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 ا٤بنهاج " .
  علي ب  ٧بهد ب  عانر النجار ، ك٠باه " بغية احملتاج ٤ب  يريد ا٣بوض ُب

 ا٤بنهاج " .

 المطلب الثاني : التعريف بالشرح وبيان منهجيتو 
نقفبلت ا٤بًب  الكتاب الذم بأيدينا ررح نوجز ٤بنهاج الطالبْب صنفو نؤلفو لفتح   

 كحل نشكبلتو كتقييد نههبلتو ، كقد أحس  ُب ذلك 
( : " كررح ا٤بنهاج الفرعي ررحان حسنان ٨بتصران ُب أربع ٦بلدات ٠باه ُقاؿ السخاكم)

 .ا٤بشرع الركم ُب ررح ننهاج النوكم "
ُب الشرح فقد ذكر ذلك إٝباال ُب نقدنتو فقاؿ : ) فهذا تعليق على  وأما منهجيتو

الطالبْب للشيخ اإلناـ العبلنة الرباين بركة ا٤بسلهْب ٧بيي الدي  النواكم تغهده اهلل ننهاج 
برٞبتو تفتح إف راء اهلل نقفلو كٙبل نشكلو كتقيد نههلو ، ٣بصتو ن  ررحي الشيخْب 
اإلنانْب العبلنة بقية اجملتهدي  أيب ا٢بس  تقي الدي  السبكي كالعبلنة ٝباؿ الدي  عبد 

، كراجعتها أيضا ُب ن  الركضة كأصلها ُب بقية الكتاب، ك رٞبهها اهلل تعاىل يم اإلينومالرح
األكؿ نع ا٤بههات ، كأضفت إىل ذلك ن  فوا د ريخنا العبلنة ا٢بافظ كيل الدي  أيب زرعة 

، كن  ٨بتصر الكفاية كقد أزيد كم على التنبيو كا٤بنهاج كا٢باكمالعراقي ُب كتابو ٙبرير الفتا
ذا ا٤بنهج يتهارى نع القسم الذم ررحو اإلينوم ن  ا٤بنهاج ، أنا نا كى، ن  غّبٮبا (

 بعده فقد نقلو اإلناـ  ا٤براغي ن  تكهلة كاُب احملتاج للزركشي .
 :عهلي ُب الكتاب ن  ننهجو نا يلي كقد ظهر يل ن 

  يعرؼ بالكتاب أك الباب ن  حيث اللغة كاالصطبلح ٍب يدلل على ثبوت
 أصلو .

                                 
 .(ُْٔ/  ٕالضوء البلنع ) ُ
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 ، كٰبرص على االيتدالؿ بالكتاب كالسنة كاإلٝباع ، كن   يعتِب بالدليل
كنا  {أنثلة ذلك نا جاء ُب بداية كتاب العتق ، قاؿ : ) كاألصل فيو قولو تعاىل : 

، كُب الصحيحْب : "ن  أعتق رقبة نؤننة أعتق اهلل  }أدراؾ نا العقبة فك رقبة 
 بكل عضو ننها عضوا ننو حٌب فرجو بفرجو " كاإلٝباع (

 بْب ألفاظ ا٤بنهاج كألفاظ احملرر . يقارف 
 . يشرح ا٤بنهاج ررحا إٝباليا 
  يذكر ا٣ببلؼ ُب ا٤بذىب كال يتعرض للهذاىب األ)رل إال نادرا كها ُب

كتاب الكتابة ىل ٘بوز الكتابة على ٪بم كاحد أـ ال قاؿ : " كعند أيب حنيفة 
 كنالك ٯبوز على ٪بم كاحد ".

  ينقل تعقبات الشراح على ا٤بنهاج. 
 . ينقل تعقبات العلهاء بعضهم على بعض 
 . يذكر تنبيهات بعد ا٤بسا ل ا٤بشكلة 
 . يذكر بعد ا٤بسا ل الكبار فركعا تتفرع عنها 
 . يشرح بعض ا٤بصطلحات العلهية 
  كثّبا نا ينقل كال يصرح ٗبصدره ، ككثر نقلو ن  غّب عزك ن  النجم

 الوىاج كٙبرير الفتاكم .
ا٤بصطلحات ى طريقة الشافعية ُب ذكر األعبلـ كالكتب ك كقد يار اإلناـ ا٤براغي عل

 .كمل أجد لو تفردا عنهم

  .المطمب الثالث : تحقيق اسم الكتاب
 :بت لنا ايم الكتاب ن  ثبلثة  طرؽث

 (.ُ: أف اإلناـ ا٤براغي ٠بى كتابو هبذا االيم )الطريق األول 
فعزاه للهراغي رٞبو اهلل   : أنو ال يوجد ن  نسب الكتب لغّب ا٤براغي ، الثاني لطريقا

                                 
 .(ُٕٖٓ/  ِ( كشف الظنوف )ْٕٓ/  ِ( التحفة اللطيفة )ِّْطبقات صلحاء اليه  ) ُ
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( ٓ( ك البغدادم)ْ( كحاجي )ليفة)ّ( كالشوكاين)ِ( كالسيوطي)ُكل ن  السخاكم )
 ( كغّبىم .ٔكعهر رضا كحالة)

 الطريق الثالث : كتابة ايم الكتاب على أكا ل النسخ ا٣بطية الثبلثة ، ككذا )واٛبها .
 

  .المطمب الرابع : محاسن الكتاب
 كر ننها :للكتاب ٧باي  ٝبة نذ 

 حس  الشرح كترتيب ا١بهل . 
  اال)تصار ا٤بفيد الذم ال ٱبل با٤بعُب 
 ، كاالقتصار على  ذكر األدلة الشرعية ن  الكتاب كالسنة كاإلٝباع كالقياس

 .نوضع الشاىد ننها
 . العناية بالصنعة ا٢بديثية فيذكر الراكم كن  )رجو نع ا٢بكم عليو أحيانا 
 الصحابة فه  بعدىم سلف الصاّب ن إيراد أقواؿ ال. 
  ذكر أقواؿ ٧بققي الشافعية )اصة الرافعي كالنوكم كيعتِب هبها عناية

 )اصة كفاقا ك)بلفا .
 . تنوع العلـو ُب ررحو فيذكر الفقو كيستطرد ُب ا٢بديث كاألصوؿ كاللغة 
  ذكر ا٣ببلؼ ُب ا٤بذىب نع بياف األقواؿ  كاألكجو كالطرؽ لتبيْب درجة

 ا كيستدؿ للراجح .ا٣ببلؼ ، كيرجح أحيان
 . بياف نواضع االتفاؽ كنواضع ا٣ببلؼ 

                                 
 .(َٗٔ/  ِ( كجيز الكبلـ )ُْٔ/ ٕالضوء البلنع ) ُ
 .(َُْ/ ِنظم العقياف ) ِ
 .( ُْٔ/  ِالبدر الطالع ) ّ
 .(ُٕٖٔ/ ِكشف الظنوف ) ْ 
 .(ََِ/  ِىداية العارفْب ) ٓ
 .(َُٖ/ ٗنعجم ا٤بؤلفْب ) ٔ
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 . ا١بهع بْب األقواؿ الٍب ظاىرىا التعارض كالتوفيق بينها 
  . إيراد تعقبات أىل العلم على ا٤بسا ل الفقهية أك على ألفاظ ا٤بنهاج 
 . النقل ع  نصادر كثّبة ؛ إذ زادت نصادره ع  نا ة كأربعْب كتابا 
 نفقودة أك ٨بطوطة . النقل ع  نراجع قيهة 
  . العزك إىل الكتب كاألعبلـ نع كثرة النقوؿ 

 

 المطمب الخامس : ممحوظات عمى الكتاب: 
 ال ٱبلو كتاب ن  نبلحظات ، ك ننها :

 . كثرة النقوؿ ، ففي بعض ا٤بسا ل نقوؿ كثّبة ٲبك  االيتغناء ع  بعضها 
 ل بعض النقل ع  بعض ا٤بؤلفات بوايطة نع توفر األصل ، فهثبل نق

 األقواؿ ع  إناـ ا٢برنْب ن  كفاية النبيو الب  الرفعة كىي نوجودة ُب هناية ا٤بطلب .
 . عدـ الَبجيح ُب نسا ل كثّبة 
   النقل ع  بعض ا٤بؤلفات با٤بعُب بصيغة تفهم أف النقل بالنص كليس األنر
 كذلك .
  عزك بعض األحاديث إىل بعض ا٤بصنفات كمل ٚبرج ا٢بديث بلفظو بل
 .ٗبعناه 
   قد يعزك إىل غّب ا٤بشهور ، فيعزك إىل النسا ي كيطلق كىو يريد السن

 الكربل ، كىذا )بلؼ ا٤بشهور .
 . ُب النادر تظهر عنده بعض ا٤بخالفات العقدية 
 . تظهر ُب النسخ بعض األ)طاء النحوية 
 ىناؾ فركؽ بْب نًب ا٤بنهاج الذم بْب أيدينا كا٤بًب الذم عند ا٤بصنف. 
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 املخطىطةمنارج هن صىر 
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 اللوحة األكىل ن  النسخة ا٥بولندية )أ(
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 اللوحة األ)ّبة ن  النسخة ا٥بولندية )أ( 
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 اللوحة األكىل ن  النسخة الَبكية )ب( 
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 اللوحة األ)ّبة ن  النسخة الَبكية )ب( 
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 ألكىل ن  النسخة اإلناراتية )ج(اللوحة ا 
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 اللوحة األ)ّبة ن  النسخة اإلناراتية )ج( 
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 كتاب القضاء
 مت زت رت ُّٱٱلقولو تعاىل : ؛(ُىو با٤بد ُب اللغة ٗبعُب اإلعبلـ بالشيء كإنضاؤه)

( ٓ)(، كالفراغْ)َّخس حس جس مخ ُّٱ: ( لقولو تعاىلّ، كالفعل كاإلهناء)(ِ)َّ نت
؛ ألنو ٲبضي ا٢بكم ك٠بيٌيى ا٢باكم قاضيا ،(ٕ)َّ ىل مل(ٔ/)  خل ُّٱٱلقولو تعاىل:

 ( ، ك٠بيٌيى القضاء حكها ٤با فيو ن  ننعٗ(يفرغ ننو نفيا كإثباتا)ٖكينهيو كيقطع النزاع )ك( )
: كم الذم يستفيده القاضي بالوالية(: )كا٢بُُ) الشيخ عز الدي (، قاؿ َُالظامل ن  الظلم)

( ، كفيو احَباز ع  ا٤بفٍب ، ُِىو إظهار حكم الشرع ُب الواقعة ٩ب  ٯبب عليو إنضاؤه()
  مخ جخ مح جح ُّٱ(، كاألصل فيو قولو تعاىل: ُّفإنو ال ٯبب عليو إنضاء ا٢بكم)

(: " إذا اجتهد ا٢باكم كأصاب فلو ِ(، كُب الصحيح)ُ( فألزنو با٢بكم )ُْ)َّ حس جس

                                 
( زاد ُِْ/  َُ( القػػػػرطيب ) ُٕٖ - ُٖٔ/  ُٓ(  لسػػػػاف العػػػػرب ) ِْْٔ -ِّْٔ/  ٔالصػػػػحاح ) (ُ)

 .(ُْْ/ ْا٤بسّب )
 (.ْيورة اإليراء ) (ِ)
 .(ِٕٔ/  ُٔ( التحرير كالتنوير )َّْ/  ٓ( اب  كثّب )(ّ
 .(ِٕ( يورة طو )(ْ
 .(ّٕٓ/  ُّ( الرازم )ُْْ/  ُِ( الطربم )(ٓ
 ./ ب[ ن  أ ّٖٓ( ](ٔ
 .(ُِ( يورة فصلت )(ٕ
 (  الواك ياقطة ن  ب.ٖ)

 .(ِٕٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّْْ/  ْ( التجريد لنفع العبيد )ِ/  ُِ( ررح نسلم )(ٗ
 .(ُّّ/  َُ( النجم الوىاج )ِٓٔ( كفاية األ)يار )(َُ
لسػبلـ أبػو ٧بهػد السػػلهي الدنشػقي ٍب ا٤بصػرم، ٝبػع بػْب فنػوف كثػّبة، لٌقػب بسػػلطاف بػ  عبػد ا العزيػز ( عبػد(ُُ

ترٝبتػػو ُب : طبقػػات  ى ( .َٔٔالعلهػػاء، نػػ  نؤلفاتػػو: " القواعػػد الكػػربل "؛ " ا)تصػػار النهايػػة"؛ ) ت : 
 .( ِِٓ/  ٕ( رذرات الذىب )َْْ/ُ( طبقات اب  قاضي رهبة )َِٗ/ ٖالشافعية الكربل )

  .(ِٕٕ/ ْ( حارية الرنلي )ْٕٗ/ ْ( نغِب احملتاج )(ُِ
 .(ّّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )َُٓ/  ْ( زاد احملتاج )(ُّ
 (.ْٗ( يورة ا٤با دة )(ُْ
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 أجراف، كإف أ)طأ فلو أجر ".

( أم: قبوؿ التولية إذا كاف ىناؾ صا٢بوف، فإف انتنعوا  ٖ)ىو فرض كفاية (قولو: )   
كألنو إنا أنر ٗبعركؼ أك هني ع   ،(ٓ)َّ خم حم جم ُّٱٱ( لقولو تعاىل:ْكلهم أٜبوا)

(، كال ينافيو حكايتو ع  اب   ٖ( باإلٝباع)ٕ(، كاحتج الرافعي)ٔننكر كٮبا على الكفاية)
(، ألنو مل ترد كراىيتو نطلقا، بل ا٢برص كالتكالب عليو فإنو  يوكل إىل َُ( أنو نكركه)ٗكج)

 .(ُِ( ذاؾ ك٥بذا جاء الَبغيب فيو كالتحذير ننو)ُُ/ )نفسو إذ 

( ك ُ()ُّأنا إيقاع التولية للقاضي فهو فرض عْب على اإلناـ، كها قاؿ ا٤باكردم) 
                                 

 .(ُِٓ/  ِالسليم ) ( إرراد العقلّٔٔ/  ُ( النكت كالعيوف )(ُ =
( بػػػرقم َُٖ/  ٗ( صػػػحيح البخػػػارم ، كتػػػاب االعتصػػػاـ بػػػاب أجػػػر ا٢بػػػاكم إذا اجتهػػػد فأصػػػاب أك أ)طػػػأ )(ِ

/  ّ( ك صػػحيح نسػػلم ، كتػػاب األقضػػية بػػاب بيػػاف أجػػر ا٢بػػاكم إذا اجتهػػد فأصػػاب أك أ)طػػأ )ِّٕٓ)
 .( ن  طريق عبد اهلل ب  عهرك ب  العاص رضي اهلل عنهها ُُٕٔ( برقم )ُِّْ

 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ّ
 .(ُٖٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٖأدب القضاء الب  أيب الدـ )(ْ)  

 .ُّٓيورة النساء  (ٓ) 
 .( ْْٖ/  ِٖ( التوضيح لشرح ا١بانع الصحيح )ُٗ/  ِ( تفسّب اب  كثّب )(ٔ
، كػاف نتضػلعان نػ  علػـو الشػريعة ذا فنػوف. ( عبد الكرمي.ب  ٧بهد ب  عبد الكرمي القزكيِب، أبو القايػم الرافعػيٕ)

:  طبقػات الشػافعية ترٝبتػو ُب ى(. ِْٔ: "؛ " ررح نسند الشػافعي" )ت"؛ " احملررن  نصنفاتو: " العزيز
 .(ِٔٔ/  ٔ( النجـو الزاىرة )َْٕ/ُكطبقات الشافعية الب  قاضي رهبة ) (؛ُِٖ/ٖالكربل )

 .(ُُِ/  ُّ( فتح البارم )َْٗ/ ُِ( العزيز )ٖ)
ػػٌج بكػػاؼ نفتوحػػة كجػػيم نشػػددة : ايػػم  يويػػف بػػ  أٞبػػد بػػ  يويػػف بػػ  كػػج( ٗ) أبػػو القايػػم الػػدينورم ، كالكى

ترٝبتػػػو ُب : طبقػػػات الشػػػافعية  ىػػػػ( َْٓم ٘بػػػص بػػػو ا٢بيطػػػاف ، نػػػ  فقهػػػاء الشػػػافعية )ت : للجػػػص الػػػذ
 .(َّْ/  ِ( طبقات الشافعية لئلينوم )ٓٔ/ ٕ( كفيات األعياف )ّٗٓ/ ٓالكربل )

 .(َُْ/ ُِ( العزيز )َُ)
 ./ ب[ ن  ب ْٕٗ( ]ُُ)

 .(ّٓٓ - ّّٓ/  ِ( جواىر العقود )ٖٗ - ُٕ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )(ُِ
البصػػرم، لػػو اليػػد البايػػطة ُب ا٤بػػذىب، نػػ  نصػػنفاتو: "  ( علػػي بػػ  ٧بهػػد بػػ  حبيػػب، القاضػػي أبػػو ا٢بسػػ  ا٤بػػاكردمُّ)

ترٝبتػػػػػو ُب: طبقػػػػػات الشػػػػػافعية  ى (. َْٓ التفسػػػػػّب )ت:  " ك" النكػػػػػت كالعيػػػػػوف ُب" ك " اإلقنػػػػػاعا٢بػػػػػاكم الكبػػػػػّب
 .(ْٔ/  ُٖ( يّب أعبلـ النببلء )ُٓٔ/  ٗالكانل الب  األثّب )  ،(ِٖٓ-ِٕٔ/ٓالكربل)
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( لد)ولو ُب عهـو كاليتو، كال يصح إال ن  جهتو، كال ٯبوز أف يتوقف حٌب ّ()ِالركياين)
 .(ْ)عنو على قاضي اإلقليم ُب ا٤بعجوزيسأؿ، ككذا نعْب التولية 

(: كسا ر ٕ]أم[ ) (ٔ)لزمو طلبو (( أم: إنساف للقضاء ) ٓ() فإن تعينقولو: ) 
(، كيواء كاف ٖ، يواء علم بو اإلناـ كمل يستدعو أك مل يعلم بو)فركض الكفاية إذا تعينت

(، كلو توقف على بذؿ ناؿ لزنو كها يلزنو رراء الرقبة ٗاإلناـ عادال أك جا را على األصح)
(: ُِ(، كُب الركضة)ُُ()َُ) الزركشيالطعاـ ُب اجملاعة ، ىذا ىو ا٤بشهور كذا قالو للكفارة ك 

(، كالصحيح ُّ) نا ذكرناه ىو حكم الطلب ببل بذؿ، فأنا نع البذؿ فأطلق ٝباعة ٙبرٲبو)
ذا إذا كاف ، لك  ٥بف تعْب عليو أك ندب لو جاز ا٤باؿ، كإال فبل( أنو إُْنا ذكره الركياين)

نتوليا البذؿ لابل يعزؿ ، كالبذؿ لعزؿ نتوؿ حراـ إف كاف صا٢با كإال فهندكب، كاأل)ذ حراـ 

                                 

 .(ٖ-ٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ) =
( عبػػػد الواحػػػد بػػػ  إ٠باعيػػػل الركيػػػاين قاضػػػي قضػػػاة الشػػػافعية كػػػاف يلقػػػب بفجػػػر اإليػػػبلـ نػػػ  نصػػػنفاتو " ٕبػػػر ِ)

(؛  طبقػػػات ُٓٗ/ٕترٝبتػػػو ُب : طبقػػات الشػػػافعية الكػػػربل) ىػػػػ ( . َِٓالكػػػاُب " )ت : ا٤بػػذىب " ك " 
 .(ُٖ/  ٖ( نرآة الزناف )ِْٗ/ ُالشافعية الب  قاضي رهبة )

 .(ْٗ/ ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 .(َّْ/  ْ(  الديباج )َُِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْ)

 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب )(ٓ) 
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 .(  قولو : ]أم[ ياقط ن  بٕ)
 .(ِّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٖ/  ْ( التدريب ) ٖ)
 .(َِٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُِٔ/  ُ(فتح ا٤بعْب )ٗ)
( ٧بهد ب  هبادر ب  عبد اهلل الزركشي فقيو أصويل نفسر أديػب صػنف نصػنفات كثػّبة ُب فنػوف ٨بتلفػة ننهػا َُ)

: طبقػات ترٝبتػو ُب ىػػ (  ْٕٗ:  يط " ك " السراج الوىاج" ) تاحمل" الربىاف ُب علـو القرآف " ك" البحر 
 .( ِٕٓ/ ٖ( رذرات الذىب )ّْٕ/ ُ( حس  احملاضرة )ُّٗ/ ِالشافعية الب  قاضي رهبة )

 .(ُُِ/  ْ( إعانة الطالبْب )ِٖالسراج الوىاج للزركشي ) ُُ))
 .(ْٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 .(َُُ - َُٗ/  ُأدب القاضي الب  القاص )  ُّ))
 .(ْٖ/  ُُٕبر ا٤بذىب ) ُْ))
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نطلقا (، كلزـك الطلب على ن  تعْب إذا مل يعرض عليو ، فإف عرض عليو لزنو القبوؿ ببل 
 (ُ)بلؼ .)

ى بذلو فإف انتنع بتأكيل عصى، كلئلناـ جربه ُب األصح، كها ٯبرب نالك الطعاـ عل
 ( : ) ىذا ليس بعاص قطعا كإف كاف ٨بطاا (. ّ( ، كقاؿ ا٤بصنف )ِللهضطر )
كان يتواله فإن كان غيره أصلح و ( أم كإف مل يتعْب عليو نظر ) ٗ)وإال ( : ) قولو  

( على أف اإلنانة العظهى ٔ( ىذا ا٣ببلؼ رتبو الرافعي )ٓ( ) ال :فللمفضول القبول وقيل
؛ ألف تلك الزيادة )ارجة ع  حد (ٕ: االنعقاد )و قوالف أصحههاعقد للهفضوؿ؟ كفيىل تن

وز القبوؿ بناء على ننع ( أم ال ٯبٖ( ) : الوقيلاإلنانة ، كالقضاء أكىل با١بواز، كقولو: ) 
، ركل الييها ُب حق ا٤بويل ( يعضده الدليلَُ(: ) كىو الذم / )ٗ، قاؿ الزركشي)االنعقاد
تلك العصابة ن  ىو أرضى  كُب عهل رجبل على عصابةن  ايت"  :(بإيناد حس ُُالبيهقي)
، كأرار بقولو ) ((ُّ()ُِ" كصححو ا٢باكم ))اف اهلل كريولو كٝباعة ا٤بسلهْب، فقد هلل ننو

                                 
 .( ُّٖ/  َُالنجم الوىاج )  (ُ)
 .(ّْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ُٖٔ/ ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) (ِ)
 .(ِٗ/ ُُركضة الطالبْب ) (ّ)
 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ْ)
 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ٓ)
 .(ُِْ/ ُِالعزيز ) (ٔ)
 (ٖٓ - ْٖدب القضاء الب  أيب الدـ )( أْٔ/  ُُٕبر ا٤بذىب ) (ٕ)
 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ٖ)
 (ْٖالسراج الوىاج للزركشي ) ٗ))

 ./ أ [ ن  جَِٓ] (َُ)
)ػػدـ ا٤بػػذىب الشػػافعي أصػػوال أٞبػػد بػػ  ا٢بسػػْب أبػػو بكػػر البيهقػػي النيسػػابورم فقيػػو جليػػل كحػػافظ كبػػّب ،  (ُُ)

 ترٝبتػو ُب .ىػػ( ْٖٓثار" ك "ا٣ببلفيات" )ت: آل، ن  نصنفاتو "السن  الكربل" ك "نعرفة السن  كاكفركعا
 .(ٗٓ/  َُ( الكانل )ُٗٓ( طبقات الشافعية الب  ىداية اهلل )ٖ/  ْ: طبقات الشافعية الكربل )

ع، ا٢بػػافظ الناقػػد، رػػػيخ النيسػػػابورم الشػػافعي، يعػػرؼ بػػاب  البيػػ  ٧بهػػد بػػ  عبػػد اهلل أبػػو عبػػد اهلل  ا٢بػػاكم (ُِ)
ى (. َْٓت : (احملدثْب، ن  نصنفاتو:" ا٤بستدرؾ على الصحيحْب"" علػـو ا٢بػديث"؛ "تػاريخ نيسػابور" 

 ( .ُِٔ/ُٕ(  يّب أعبلـ النببلء )َِٖ/  ْ( كفيات األعياف )َُّٗ/  ّترٝبتو ُب : تذكرة ا٢بفاظ )
 =الػػوايل انػػرأة كال فايػػقا كال جػػاىبل أنػػر القضػػاء ( السػػن  الكػػربل للبيهقػػي كتػػاب آداب القاضػػي بػػاب ال يػػويل (ُّ
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، فإف مل يرض فكا٤بعدـك قالو الرافعي ( إىل ٚبصيص ا٣ببلؼ برضاهُ)وكان يتواله ( 
 . (ِكغّبه)

، ىذا إف جوزنا كالية ( أم: لوجود ن  ىو أكىل ننوّ)( ويكره طلبو: )قولو
 (. ٔ: بناء على انتناعها )( أمٓ): يحرم ( ) وقيل ،(ْا٤بفضوؿ)
( أم ألنو ن  أىلو كقد ٖ() فلو القبول( كيال ببل طلب ) ٕ() وإن كان مثلو: ) قولو

، كىو ( أنو ال ٯبب عليوَُ( ) فلو، كعلم ن  قولو ) (ٗأتاه ن  غّب نسألة فيعاف عليو)
( ٤با ُّ( )( )رضي اهلل عنههاُِ) انتنع اب  عهر، كقد ، ألنو قد يقـو بو غّبه(ُُاألصح)
( ٗبا إذا عينو ن  غّب ْ()ّ( ك )صهها اإلناـ)ِ( )ُ. ركاه الَبنذم)( القضاءُْ) عثهافيألو 

                                 

( كقػػػػػػاؿ : ىػػػػػػذا حػػػػػػديث ُِّٕ( ) َُْ/  ْ( ا٤بسػػػػػػتدرؾ كتػػػػػػاب األحكػػػػػػاـ )َِّْٔ( )َِٔ/  َُ) =
( كاأللبػػاين ُب ُٔٔ – ُٓٔ/  ِصػػحيح اإليػػناد كمل ٱبرجػػاه ، كضػػعفو ابػػ  حجػػر العسػػقبلين ُب الدرايػػة )

 .(َْ/ ِضعيف الَبغيب كالَبىيب )
 .(ْٕٓٓب )ننهاج الطالب (ُ)
 .( ُِْ/ ُِالعزيز ) (ِ)
 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب )(ّ)
 .(ّْٖ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٔ/  ُٖهناية ا٤بطلب ) (ْ)
 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب )(ٓ)
 .(ْٗٗ/  ْ( نغِب احملتاج )ّْٖ/  ٖهناية احملتاج ) (ٔ)
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)

 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ٖ)
 .(َُّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُْ/  َُ) النجم الوىاج (ٗ)

 .(ٕٓٓننهاج الطالبْب )(َُ)
 .(ُّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٕٗ/  ّعجالة احملتاج )(ُُ)
أبػو عبػػد الػرٞب  القررػي العػػدكم، أحػد ا٤بكثػػري  نػ  ركايػػة ا٢بػديث ، كأحػػد  عهػػر بػ  ا٣بطػػابعبػد اهلل بػ   (ُِ)

(؛ ُّّ/ْترٝبتػػو ُب :  طبقػػات بػػ  يػػعد ) ى (.ّٕاف نػػ  أرػػد النػػاس اتباعػػان لؤلثػػر، ) ت : العبادلػػة، كػػ
 .(ُّٓ/  ِ( أيد الغابة )ُُٖ/ْاإلصابة ُب ٛبييز الصحابة )

 .( قولو )رضي اهلل عنهها( زيادة ن  ج (ُّ
كج بنػٍب ريػوؿ اهلل ( عثهاف ب  عفاف ب  أيب العاص أبو عبد اهلل القرري األنوم لقب بذم النوري  ؛ ألنو تز ُْ)

  : ( َُّٕ/ ّترٝبتػػػو ُب : االيػػػتيعاب ) ىػػػػ ( .ّٓ، ثالػػث ا٣بلفػػػاء الرارػػػدي  أرػػػد األنػػة حيػػػاء ) ت= 
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 .(ٓ، فإف )ّبه فبل نعُب إلٯباب القبوؿ كىو غّب نتعْب)يّبٚب
(  ويندب الطلب إن كان خامبل يرجو بو نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق: ) قولو

، كأنا ُب الثانية فؤلنو (ٖ( عرفو الناس)ٕ( أنا ُب األكىل فلحصوؿ ا٤بنفعة )بنشر العلم إذا( )ٔ)
، كعزاه الرافعي ٤بعظم (ٗؿ ن  جزيل الثواب )ٙبصل كفايتو بسبب ىو طاعة ٤با ُب العد

 .(ُُ، كنقتضاه أف رزقو ن  بيت ا٤باؿ كىو كذلك)(َُاألصحاب)
فاألولى تركو قلت : كإف مل يك  )انبل كال ٧بتاجا ) أم (ٖٔ()ٕٔ)وإال( ): قولو

                                 

 .(ِْٗ/  ِ( أيد الغابة )ّٕٕ/  ْاإلصابة ) =
. صػػاحب ا١بػانع الػػذم ىػو أحػػد الكتػب السػػتة ؛ ( ٧بهػد بػ  عيسػػى بػ  يػػورة، أبػو عيسػػى السػلهي الَبنػذم(ُ

ككفػػػى بػػػو دلػػػيبل علػػػى حفظػػػو كفقهػػػو. نػػػ  نصػػػنفاتو: " الشػػػها ل احملهديػػػة"؛ " أ٠بػػػاء الصػػػحابة". ) ت : 
/ ٗ(؛ هتػػذيب التهػػذيب )َِٕ/ُّ(  يػػّب أعػػبلـ النػػببلء )ِٖٕترٝبتػػو ُب : طبقػػات ا٢بفػػاظ )ى.( ِٕٗ
ّٖٕ). 

( َّٔ/  ّلقاضػي )ين  الَبنذم كتاب األحكاـ ، باب نا جاء ع  ريوؿ اهلل صلى اهلل عليػو كيػلم ُب ا (ِ)
حديث اب  عهر عندم حديث غريب كليس إيػناده عنػدم ٗبتصػل ( كاإلنػاـ أٞبػد ُب  :(( كقاؿ ُِِّ)

( كابػػ  حبػػاف ُب صػػحيحو كتػػاب القضػػاء بػػاب ذكػػر الزجػػر عػػ  د)ػػوؿ ا٤بػػرء ُب ْٕٓ( ) ٔٔ/  ُنسػػنده )
 ( ُُّٕ – َُّٕ/  ٔ( كضعفو ُب التلخيص ا٢ببّب )َٔٓٓ( )َْْ/  ُُقضاء ا٤بسلهْب )

ا١بػػػويِب فقيػػػو أصػػويل كرأس ا٤بتكلهػػػْب نػػ  تصػػػانيفو " هنايػػػة  عبػػد ا٤بلػػػك بػػ  عبػػػد اهلل بػػػ  يويػػف أبػػػو ا٤بعػػايل( ّ)
/  ٓترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل )  ىػػػػػ( .ْٖٕا٤بطلػػػػب " ك " الربىػػػػاف " ك "الغيػػػػاثي"  )ت : 

 .(َْٗ/  ُ( طبقات الشافعية لئلينوم ) ّٖٓ/  ّ( رذرات الذىب ) ُٓٔ
 (ْْٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)

 (ّٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )(ٓ
 (ٕٓٓ(ننهاج الطالبْب )ٔ)

 ( قولو : )بنشر العلم إذا(  ياقط ن  ج(ٕ
 (ُّْ/  ْ(   الديباج )ِٕٖ( اإلرراد )(ٖ
 (  ََٓ / ْ( نغِب احملتاج )ُّٖ/  ْ( التدريب )(ٗ

 (ُُْ/ ُِ( العزيز )(َُ
 (ّْٕ( غاية البياف )ُِْ( ركضة ا٢بكاـ )(ُُ

 _ ياقط ن  ج  (ُِ)
 (ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ُّ)
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"  نى  كيلىى القضاءى فػىقىٍد ذيًبحى بغّب ًيكِّْب:" لقولو  (ٔويكره على الصحيح واهلل أعلم ()
 .(ِركاه األربعة كحسنو الَبنذم)

  :تنبيو
وز تولية ا٤بفضوؿ : ) فإف مل ٘ب(ّ، قاؿ ُب الركضة)يكت ا٤بصنف عها إذا كاف دكنو 

، كإف جىٌوٍزناىا ايتحب لو القبوؿ ، كُب الوجوب الوجهاف)فقد تعْب عليو
تحب لو ( ، كيسْ

: كاجب على ن  تػىعىٌْب اصل ن  كبلنو تقسيم الطلب لثبلثةالطلب إذا كثق بنفسو( ٍب ا٢ب
: ) كها إذا (ٓ، قاؿ ا٤باكردم)، كنكركه لغّبٮبا، كبقي ا٢براـ، كنستحب للخانل كالفقّب عليو

، يتعبلء(كجعل ن  ا٤بكركه طلبو للهباىاة أك االنا ن  أعداء أك اكتسابا بارتشاء قصد انتقا
 .(ٔ: إنو حراـ كاألحاديث دالة عليو كال )بلؼ فيو)كنازعو بعض ا٤بتأ)ري ، كقاؿ

لشاغرة ع  قاض ال ن  ىو ( أم : إ() واالعتبار في التعين وعدمو بالناحية: ) قولو
، كحيث كجب القبوؿ فا٤براد ُب بلده كناحيتو ، كال ٯبب على الغريب ، كذا قالو ُب غّبىا

، )ك( (ّ، كحكى الرافعي فيو االتفاؽ)( كغّبىمِ( كاإلناـ)ُ( )ٗربم)( كالطٖالقاضي ا٢بسْب)
                                 

 (ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ُ)
( كجانع الَبنذم ، أبػواب ُّٕٓ( برقم )ٕ/  ْين  أيب داكد ، كتاب األقضية : باب ُب طلب القضاء ) (ِ)

( َٓٔ/  ّاب نػا جػاء عػ  ريػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كيػلم ُب القاضػي ): بػ األحكاـ ع  ريوؿ اهلل 
( كقاؿ :ىذا حديث حس  غريب ن  ىذا الوجو ، ك ين  النسا ي الكربل ، كتاب القضػاء ُِّٓبرقم )

( كيػػن  ابػػ  ناجػػو ، كتػػاب األحكػػاـ : بػػاب ذكػػر ِٓٗٓ( بػػرقم )ِْٔ/  ّ: بػػاب التغلػػيظ ُب ا٢بكػػم )
 .(ُّٕٔ/  ٔ( كقواه اب  حجر ُب التلخيص ا٢ببّب )َِّٖ( برقم )ْٕٕ/  ِالقضاء )

 .(ّٗ/ ُُركضة الطالبْب ) (ّ)
 (ْٗٗ/ ّ( العباب )ِٖٗ/  ٕاألصح : عدـ الوجوب .الوييط ) (ْ)
 (ُُ/ ُٔا٢باكم ) (ٓ)
 (ِّٕ/ ٖ( هناية احملتاج )َُْ/  َُ(  ٙبفة احملتاج )(ٔ

 (ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ٕ)
القاضػي رػيخ الشػافعية ُب )رايػاف لػو التعليقػة كالفتػاكل ) ت:  د أبو علػي ا٤بػركزما٢بسْب ب  ٧بهد ب  أٞب (ٖ)

(  َُّ/ ّ(  رػذرات الػػذىب ) ّٔٓ/  ْترٝبتػو ُب :  طبقػػات الشػافعية الكػربل للسػػبكي )  ىػػ( ِْٔ
 (ََْ/  ُكفيات األعياف )

 =القاضػػي، أحػػد أ هػػة ا٤بػػذىب صػػنف ُب ا٣بػػبلؼ كا٤بػػذىب كاألصػػوؿ  بػػد اهلل أبػػو الطيػػب الطػػربمطػػاىر بػػ  ع (ٗ)
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( ٔ( ع  اب  الصباغ)ٓ: ) مل يتفقوا عليو ففيو )بلؼ حكاه ُب الكفاية )( قاؿ ُب ا٤بههاتْ)
، كقد بعث نصرحا بو ُب كتاب ن  كتب األصحاب) ليس (: ٖكقاؿ البلقيِب) .(ٕكغّبه ()
( ، كقاؿ ِ( ( انتهى)ُ()ُِ( كنعاذا)ُُا نويى)( كأبَُ( إىل اليه )ٗعليا) النيب 

                                 

ترٝبتػػو ُب :  ى(.َْٓ"؛ " التعليػػق"؛ " اجملػػرد".) ت : كا١بػػدؿ كتبػػان كثػػّبة، ننهػػا: "رػػرح علػػى ٨بتصػػر ا٤بػػزين =
(. رػػػذرات َُٓ)(؛ طبقػػػات الشػػػافعية البػػػ  ىدايػػػة اهلل ُِّ/ ُ)فعية البػػػ  قاضػػػي رػػػهبة طبقػػػات الشػػػا

  .(ُِٓ/  ٓالذىب )
 .(ْٖٓالتعليقة الكربل ) (ُ)
  .(ُْٔ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) (ِ)
 .(ُْْ/ ُِالعزيز ) (ّ)
 ._ زيادة ن  ج (ْ)
 .(ّٖ/  ُٖ_ كفاية النبيو ) (ٓ)
ا٤بشػػهور بػػاب  الصػػباغ نػػ  أعيػػاف الشػػافعية ببغػػداد  عبػػد السػػيد بػػ  ٧بهػػد بػػ  عبػػد الواحػػد أبػػو نصػػر البغػػدادم( (ٔ

( ُِِ/ ٓتػو ُب :  طبقػات الشػافعية الكػربل للسػبكي ) ترٝب ىػػ( . ْٕٕصنف الشػانل كالفتػاكل )ت : 
 .(ُُْ/  َُ( الكانل ) ُِٕ/ ّكفيات األعياف )

 .(ُِّ/ ٗا٤بههات ) (ٕ)
هبػا ب  نصّب أبو حفص الكناين البلقيِب أحد كبار الشافعية ٗبصر كتوَب اإلفتاء  يراج الدي  عهر ب  ريبلف (ٖ)

ترٝبتػػو ُب : طبقػػات  ىػػػ( َٖٓ،  نػ  نشػػايخ ا٤بصػػنف ، صػػنف كتبػػا كثػػّبة ننهػا تصػػحيح ا٤بنهػػاج  ) ت : 
 .(ٖٓ/  ٔ( الضوء البلنع )َٔٓ/  ُ( الدرر الكاننة )ّٔ/  ْالشافعية الب  قاضي رهبة )

ابػػع ا٣بلفػػاء ( علػػي بػػ  أيب طالػػب بػػ  عبػػد ا٤بطلػػب أبػػو ا٢بسػػ  القررػػي ا٥بػػامشي أكؿ نػػ  أيػػلم نػػ  الصػػبياف كر ٗ)
ترٝبتو ُب :  ىػ ( َْالراردي  ، تزكج فاطهة بنت النيب صلى اهلل عليو كيلم ، كاف رجاعا نقدانا )ت : 

 .(ِٖٗ/  ِ( أيد الغابة )ْٖٔ/ ْ( اإلصابة )َُٖٗ/ ّااليتيعاب )
اليه  (صحيح البخارم ، كتاب ا٤بغازم : باب بعث علي ب  أيب طالب رضي اهلل عنو ك)الد ب  الوليد إىل َُ)

 (ّْْٗ( )ُّٔ/  ٓقبل حجة الوداع )
،  ن  قراء الصحابة كفقها هم، كتوىل عػدة كاليػات ، ) ت ( عبد اهلل ب  قيس ب  يليم أبو نويى األرعرمُُ)

تهػػػػػػػػذيب (؛ هتػػػػػػػػذيب الُُِ/ْ( اإلصػػػػػػػػابة )ّْْ/  ِترٝبتػػػػػػػػو ُب :  طبقػػػػػػػػات ابػػػػػػػػ  يػػػػػػػػعد )ى (  ِْ: 
(ّ/َْٓ  .) 

( نعاذ ب  جبل ب  عهرك أبو عبد الرٞب  األنصارم ا٣بزرجػي، ،  أعلػم األنػة بػا٢ببلؿ كا٢بػراـ ، رػهد العقبػة (ُِ
 ىػ ( كعهره أربع كثبلثوف ينة . ُٖك بدرا كنا بعدٮبا، ) ت :  

 (َُٕ/  ٔصابة )( اإلَُِْ/ ّ( االيتيعاب )ِِٖ/  ُترٝبتو ُب : حلية األكلياء )
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( كغّبه بوجوب البحث كال )بلؼ فيو ، كعبارة ) ْ: ) قد صرح الركياين / )(ّالزركشي)
 ( ا٤بصنف عليها ليس بكاؼ (. ٕ: البلد كالناحية ، فاقتصار ( )(ٔ( كالشرحْب)ٓاحملرر)

ناطق  عدل سميع بصير  (ٖ)وشرط القاضي مسلم مكلف حر ]ذكر[ : ) قولو
( )رج با٤بسلم الكافر كلو على كافر ؛ ألف القصد بو فصل األحكاـ ٗ( ) كاف مجتهد

، فإنو ال ينفذ قو٥بها (، كبا٤بكلف الصيب كاجملنوفَُكالكافر جاىل هبا أك نتهم على الدي )
(، نعم إف قصرت ندتو  ُِ، كيواء نطبق ا١بنوف كننقطعو)(ُُعليهها فعلى غّبٮبا أكىل)

عزاؿ ٔبرياف ا١بنوف ، نع قطعو باالن(ُّإىل االيتقانة فوجهاف ُب ا٢باكم)، ككاف يعود كساعة
 .ن  غّب تفصيل

، ألنو يقتضي ننع كاليتو على نفسو فعلى غّبه أكىل بالقياس كبا٢بر الرقيق كلو نبعضا
 ،(ُْعلى الشهادة  كأكىل)

كقولو عليو  ،(ُٓ) َّ يل ىل مل خل ُّٱٱ:كبالذكر ا٤برأة لقولو تعاىل 
                                 

( ُُٔ/  ٓ( صحيح البخارم ، كتاب ا٤بغازم : بػاب بعػث أيب نويػى كنعػاذ إىل الػيه  قبػل حجػة الػوداع )(ُ =
(ُّْْ) 

 (َْٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )(ِ
 (ٕٗ( السراج الوىاج للزركشي ) (ّ
 / أ [ ن  ب َْٖ( ] (ْ
 (ْْٖ( احملرر )ٓ)

 (ُْْ/ ُِ( العزيز )(ٔ
 شرحْب البلد كالناحية فاقتصار( ياقط ن  ب( _ قولو : )احملرر كال(ٕ
 ياقط ن  أ   (  _ قولو : ] ذكر [(ٖ
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٗ

 (ِّٖ/ ٖ( هناية احملتاج )َُٓ/  ْ( نغِب احملتاج )(َُ
 (ُّْ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )(ُُ
 (ِّْ( فتح القريب اجمليب )ُْٖ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )(ُِ
 (ُٓٓ-ُْٓ/ ُٔاكم )( ا٢ب(ُّ
 .(ِٕٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُُ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )(ُْ
 .ّْ( يورة النساء (ُٓ
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( كالحتياج القاضي ٤بخالطة ِ" ) لىٍ  يػيٍفًلًح قىوـه كىٌلوا أٍنرىىىمي اٍنرىأة: " ( السبلـُ)الصبلة ك ()
، (ٕ(  / )ٔ( كغّبه )ٓ(  / )ْ، كا٣بنثى كا٤برأة قالو ا٤باكردم )(ّالرجاؿ كىي نأنورة بالتخدر )

، كقيل (ٖ، ٍب باف رجبل مل ينفذ حكهو على ا٤بذىب )كلو كىيلىى ُب حاؿ ا١بهل بو فحكم
 ،(ٗكجهاف قالو ُب البحر )

[ مخ] ُّٱٱ:رط العدالة ُب أصل ا٢بكونات فقاؿ، ألف اهلل تعاىل ركبالعدؿ الفايق 
َّ مس خس حس جس (َُ)

. لولد نع كفور الشفقة فالعاـ أكىلُب ناؿ ا ( كألنو ٲبنع النظر( ُُ
(ُِ.) 

، (ُّ، كا٤براد بو ن  ال يسهع أصبل ؛ ألنو ال يفرؽ بْب إقرار كإنكار )كبالسهيع األصم
 ،(ُْفإف ٠بع بالصياح جاز على األصح )

، كقيل يصح (ُٓ، ألنو ال يعرؼ األصوات فبل يدرم ٤ب  ٰبكم )كبالبصّب األعهى

                                 
 ( _ قولو  )الصبلة ك ( ياقط ن  "ب"(ُ
( ٖ/  ٔ( صػػحيح البخػػارم، كتػػاب ا٤بغػػازم : بػػاب كتػػاب النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم إىل كسػػرل كقيصػػر ) (ِ

 ب  رعبة رضي اهلل عنو .( ن  طريق ا٤بغّبة ِْْٓ)
 (ّْٗ/  ْ( بداية احملتاج )ِْٔ( ا٤بطلب العايل ) (ّ
 (ُٔٓ/ ُٔ( ا٢باكم )(ْ
 / ب [ ن  ج َِٓ( ](ٓ

 (ّٕٗ/  ْ( حارية الرنلي )َٕأدب القضاء الب  أيب الدـ ) (ٔ)
 / أ [ ن  أّٖٔ( ](ٕ

 (ِّٓ( فتح القريب اجمليب )ّّْ/ ْالديباج ) (ٖ) 
 (َُٔ/  َُ( األصح : عدـ النفوذ . حواري الشركاين )ِٔٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )(ٗ

 ( _ ]ٰبكم[  ياقط ن  أ(َُ
 .ٓٗ : يورة ا٤با دة (ُُ)
 (ُْْ/  َُ( النجم الوىاج )ُّْ( ررح ٨بتصر التربيزم )(ُِ

 (َْْ/  ْ( بداية احملتاج )ٕٓ/  ُٖكقاية النبيو )  (ُّ)
 (ُٗٔ / ِ( حارية البيجورم )ٖٖٓ( السراج الوىاج للغهراكم ) (ُْ
 (ُّٗ/  ْ( التدريب )َِٓ/  ْ( نغِب احملتاج ) (ُٓ
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، نعم لو كاف إذا ه ن  يرل األرباح كال يعرؼ الصوركُب نعنا ،(ُحكاه ُب البحر كغّبه )
، (ِ، كلو كاف أعشى يبصر هنارا ال ليبل جاز قالو ا٤باكردم )ب رآىا صح  كثقيل السهعقر 

، كٯبوز أف ، كنا إذا ٠بع البينة قبل العهىا نزؿ ن  ُب القلعة على حكم أعهىكيستثُب نا إذ
 .ٖببلؼ اإلناـ (ّيكوف القاضي أعور ذكره ُب البحر)

، يواء فههت إرارتو أـ ال لزاـ ا٢بقوؽكبالناطق األ)رس لعجزه ع  فصل األحكاـ كإ
 ،(ٓ، كفيها إذا فههت كجو ضعيف )(ْ)

، قاؿ (ٔكبالكفاية ا٤بغفل الذم ا)تل رأيو بكرب أك نرض ك٫بوٮبا كذا قالو الرافعي )
أنو ال يكتفى فيو بالعقل الذم  (ٖ): ) كيشبو أف يكوف ا٤براد بو نا قالو ا٤باكردم(ٕالزركشي)

ىو نناط التكليف حٌب يكوف صحيح التهييز جيد الفطنة بعيدا ن  السهو كالغفلة يتوصل 
أليب ذر  ( ٗكقد قاؿ ]النيب[ ) إىل كضوح نا أركل كفصل نا أغفل (، انتهى.بذكا و 

 .(ُِ" ) إين أراؾ ضعيفا ال تولْب على اثنْب: " (ُُ( ) رضي اهلل عنو ( )َُ)
، كىو ن  حفظ نذىب صاحبو لكنو غّب عارؼ بغوانضو كقاصر ع  كبا٤بقلد اجملتهد

( ُ، كإذا مل يصلح ىذا للقضاء فا١باىل أكىل ، كقد أطبقوا على ىذا الشرط)(ُّتقرير أدلتو )

                                 
 (ِّٖ/  ْ( هناية احملتاج )ِٔٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )(ُ
 (ُٓٓ/ ُٔ( ا٢باكم )(ِ
 (ِّٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )(ّ

 (َُْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ِِٗ/  ِا٤بهذب ) (ْ)
 (ُٖٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُٓ/ ُأدب القاضي ) (ٓ)
 (ُْٖ/ ُِعزيز )ال (ٔ)
 (َُِ( السراج الوىاج للزركشي )(ٕ
 (ُْٓ/  ُٔ( ا٢باكم )(ٖ
 ( _ ياقط ن  ج (ٗ

( جندب ب  جنادة أبو ذر الغفارم ارتهر بكنيتو أيلم قدٲبا أصدؽ الناس ٥بجة ككاف زاىدا عابػدا ) ت :  (َُ
 .(ِِٓ/  ُ( االيتيعاب )َُٓ/  ٕ( اإلصابة )ُِٗ/  ْترٝبتو ُب : طبقات اب  يعد ) ىػ ( ِّ

 .( _ زيادة ن  ج(ُُ
  .(ُِٖٔ( )ُْٕٓ/ ّ(  صحيح نسلم كتاب اإلنارة باب كراىة اإلنارة بغّب ضركرة )ُِ)

 .(ّْْ/  ْ( الديباج )َْْ/  ْ( بداية احملتاج )(ُّ
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الشرط كونو عا٤با ٗبا يقع كثّبا ن  الوقا ع ، كإ٭با (: ) كاألظهر )بلفوّ()ِ، قاؿ ا٣بوارزني)
: ) ررط اإليبلـ يد)ل ُب العدالة ( ( نتعقبآ( كقاؿ الزركشي )ْالٍب يقع بسببها النزاع ( )

: ) كنفهونو أنو ال فرؽ ُب انتناع الفايق بْب ا٤بتأكؿ كغّبه ، كىو نا صححو (ٔقاؿ)
تابة ، كاألصح فيها غّبه ، فهنو الك ( كنقتضاه ا٢بصر فيها ذكره كأنو ال يشَبطٕا٤باكردم )

( كاب  أيب ٖ، كصحح ا١برجاين )اف انيا ال يقرأ كال يكتبك ، )فإنو عدـ االرَباط
ىب، كىو ا٤بختار ُب : إنو ا٤بذ( ُب ا٤بقنعُِ( كقاؿ احملانلي)ُُ( االرَباط ( )َُ( )ٗعصركف )

                                 

 .(ُِِ/  ْ( إعانة الطالبْب )َِٗ/  ٕ( الوييط ) (ُ =
د  ، كاف فقيها ٧بدثا نؤر)ا ن  تصانيفو الكاُب (  نظهر الدي  ٧بهود ب  ٧بهد ب  العباس ا٣بوارزني أبو ٧به(ِ

( طبقػات ِٖٗ/  ٕترٝبتو ُب : طبقات الشافعية الكػربل ) ىػ ( . ُٖٔٓب الفقو ، تاريخ )وارـز  ) ت : 
 .(ِّٓ/  ِ( طبقات الشافعية لئلينوم )ُٗ/  ِالشافعية الب  قاضي رهبة )

 .( َُّ( السراج الوىاج للزركشي ) (ّ
 .( َُّللزركشي )  ( السراج الوىاج(ْ
 .( َُّ( السراج الوىاج للزركشي ) (ٓ
  .( َُْ( السراج الوىاج للزركشي ) (ٔ
 .(ُٖٓ/ ُٔ(  ا٢باكم )(ٕ
ء ُب ، قاضػػي البصػػرة كرػػيخ الشػػافعية هبػػا، نػػ  أعيػػاف األدبػػا( أٞبػػد بػػ  ٧بهػػد بػػ  أٞبػػد أبػػو العبػػاس ا١برجػػاين (ٖ

ترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل  ى ( ِْٖعصػػره، . نػػ  نصػػنفاتو: " البلغػػة" ك "التحريػػر". ) ت : 
 (.ُٕٖ(؛ طبقات الشافعية الب  ىداية اهلل )ِٕٔ/ُ) ( طبقات الشافعية الب  قاضي رهبةْٕ/  ْ)

ب  نظفػر بػ  علػي بػ  أيب عصػركف أبػو يػعد التهيهػي الفقيػو البػارع عػامل أىػل  عبد اهلل ب  ٧بهد ب  ىبة اهلل (ٗ)
الشاـ كيل قضاء دنشق صنف نصنفات كثّبة ننها " االنتصار " ك " ا٤بررد " ك " فوا د ا٤بهذب "  ) ت 

( طبقػػات الشػػافعية البػػ  قاضػػي ُِّ/  ٕللسػػبكي ) ترٝبتػػو ُب :  طبقػػات الشػػافعية الكػػربل ىػػػ ( ٖٓٓ: 
 (ْٓٔ/ ٔ( رذرات الذىب )ّّْ/  ُرهبة )

 (ِٗٓ( االنتصار )َُ)
 ( _ ياقط ن  ج ، كأثبت ُب حاريتها ُُ)

( أٞبػػد بػػ  ٧بهػػد بػػ  أٞبػػد بػػ  القايػػم أبػػو ا٢بسػػ  الضػػيب احملػػانلي لػػو نصػػنفات ُب ا٤بػػذىب كا٣بػػبلؼ ننهػػا (ُِ
( طبقات َِِ/  ِترٝبتو ُب : طبقات الشافعية لئلينوم ) ىػ ( ُْٓ:   التجريد ، اللباب ، ا٤بقنع ) ت
 (ِِٔ/  ْ( النجـو الزاىرة )َُٓ/  ُالشافعية الب  قاضي رهبة )



 34  تحقيق كتاب المشرع الروي شرح منهاج النووي

( ُح بالنسبة إىل ا٤بفٍب)، كُب نعرفة ا٢بساب الفقهي كجهاف ُب الركضة ببل ترجيىذا الزناف(
( كٮبا جارياف ُب  ْ، كتبعو ُب نقدنة ررح ا٤بهذب)( ارَباطوّ)، (ِ) كصحح اب  الصبلح

: ) ا٤بذىب أنو ال يشَبط ( قاؿ ُب ( كقاؿٓالقاضي ككذلك حكاٮبا صاحب البحر فيو )
 .(: ) كىو الصواب (ٔا٤بطلب)

ما يتعلق باألحكام، والسنة من القرآن  أم: اجملتهد ) (ٕ): أن يعرف (وىو: ) قولو
، والمتصل ومجملو ومبينو، وناسخو ومنسوخو، ومتواتر السنة وغيره ،وخاصو وعامو

، وأقوال العلماء من حال الرواة قوة وضعفا، ولسان العرب لغة ونحواوالمرسل / و 
: ألف ىذه األنور أم( ٖ( ) ، والقياس بأنواعوصحابة فمن بعدىم إجماعا واختبلفاال

( أف آيات األحكاـ ُِ( كغّبٮبا )ُُ( كالبندنيجي )َُ، كذكر ا٤باكردم)(ٗجتهاد)آالت اال
، ألف األحكاـ كها تستنبط ن  األكانر : ) كفيو نظر(ُّ، قاؿ الزركشي )ٟبسها ة آية

، كأنا السنة فبل ٰبتاج فيها لتتبع األحاديث على واىي تستنبط ن  القصص كا٤بواعظ (كالن
                                 

 (َُٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )(ُ
( عثهػػاف بػػ  عبػػد الػػرٞب  الكػػردم ا٤بعػػركؼ بػػاب  الصػػبلح إنػػاـ ُب ا٢بػػديث كالفقػػو ، نػػ  كتبػػو  علػػـو ا٢بػػديث (ِ

( َُّْ/  ْترٝبتػػو ُب : تػػذكرة ا٢بفػػاظ ) ىػػػ (. ّْٔيػػيط كأدب ا٤بفػػٍب كا٤بسػػتفٍب ، ) ت : كنشػػكل الو 
 (ِّْ/  ُ( طبقات الشافعية الب  قاضي رهبة )ُْ/  ِطبقات الشافعية لئلينوم )

 (ِٕ( فتاكل اب  الصبلح )(ّ
 (ِْ/  ُ( اجملهوع )(ْ
 .(ِٕٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب ) (ٓ
 . (ِْٕ - ِّٕ( ا٤بطلب العايل )(ٔ
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٕ
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٖ
 .(َّٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْٕ/  َُالنجم الوىاج ) ٗ))

 ( ٕٓ/ ُٔ( ا٢باكم )(َُ
قيو ا٢بـر ، ن  أصحاب الوجوه صنف ، نزيل نكة يعرؼ بف٧بهد ب  ىبة اهلل ب  ثابت أبو نصر البندنيجي( (ُُ

( َِٕ/ ْترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل للسػػػػبكي )  ىػػػػػ ( .  ْٓٗا١بػػػػانع كالػػػػذ)ّبة  ) ت : 
 (.ٖٓ( طبقات الشافعية الب  ىداية اهلل )َِٔ/  ُطبقات الشافعية الب  قاضي رهبة )

 .(ِٕٗ-ِٖٕ/ ْ( حارية الرنلي )ِّٗ/ ٖ( هناية احملتاج )(ُِ
 .(َُٔراج الوىاج للزركشي )( السُّ)
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: ) يكفيو أف يكوف لو أصل نصحح ٯبهع ( لكنو قاؿِ( )ُيل)تفرقها كانتشارىا قالو الغزا
( ْ، كاعَبض ا٤بصنف)( (، كيبقو إىل ذلك البندٯبيّأحاديث األحكاـ كسن  أيب داكد)

: ) ، كأرار بقولوإنو مل يستوعب الصحيح ن  األحكاـ، فعلى التهثيل بسن  أيب داكد
، كأفرد الضهّب نراعاة للفظ السنةا يعرض لؤلحكاـ ن  القرآف ك ( كنا بعده إىل نٓ)( وخاصو

، كارَباط (ٕ؛ ألنو يتهك  ن  الَبجيح عند تعارض األدلة)(ٔنا ، كال بد ن  نعرفة ذلك /)
، أنا نا أٝبع السلف على قبولو أك ارتهرت عدالة لركاة ىو فيه  مل ٯبهع على قبولونعرفة ا

ف العرب فؤلف القرآف ، كأنا ارَباط نعرفة لسا(ٗ( فبل حاجة للبحث عنهم )ٖركاتو / )
 .عريب

 ارَباط نا يتعلق ، كىو يشّب إىل(ُُ( نصب على التهييز)َُ( ) لغة ونحواكقولو )  
اكيل الناس ن  (، كأنا نعرفة اإلٝباع كأقُِ: النحو )ٗبفرداهتا كىو: اللغة، كتراكيبها كىو

ف قولو ال ، فيكفي فيو أف يعرؼ ُب ا٤بسألة الٍب يفٍب فيها أك ٰبكم أالصحابة فه  بعدىم

                                 
الطويػي لقػب ٕبجػة اإليػبلـ بػرع ُب ا٤بػذىب كا٣بػبلؼ كا١بػدؿ  ٧بهد ب  ٧بهد بػ  ٧بهػد أبػو حانػد الغػزايل( (ُ

: طبقػػػػػات  ترٝبتػػػػػو ُب ىػػػػػ( . َٓٓكا٤بنطػػػػق نػػػػػ  نصػػػػنفاتو "الويػػػػػيط" ك "الػػػػوجيز" ك "ا٤بستصػػػػػفى" )ت : 
 .(ُْٗ/  َُ( الكانل )ُّٗ( طبقات الشافعية الب  ىداية اهلل )ُُٗ/  ٔالشافعية الكربل )

 .(ِْٗ/ ِ( ا٤بستصفى )(ِ
قيػل فيػو : ألػْب أليب داكد حػافظ فقيػو نصػنف  يليهاف ب  األرعث ب  رداد أبػو داكد األزدم السجسػتاين( (ّ

ترٝبتػو  ىػػ( ِٕٓا٢بديث كها ألْب لداكد ا٢بديد ن  نصنفاتو " السن  " ك "القػدر" ك "ا٤برايػيل"  ) ت : 
 (َْْ/  ِ( كفيات األعياف )ُٗٔ/ ْ( هتذيب التهذيب )َِّ/ ُُّب : طبقات  يّب أعبلـ النببلء )

 .(ٓٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )(ْ
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)

 ./ ب [ ن  ب َْٖ] (ٔ)
 .(ُٗٔ/  ِ(  حارية البيجورم )ّْْ/  ْالديباج ) (ٕ)
 ./ أ[ ن  جُِٓ( ](ٖ
 .(َُٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّّٓ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٗ)

 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(َُ
 .(ِٖٔ/  ِ( ررح اب  عقيل )ُُ)

 .(ُِٕ/  ٓ( الغرر البهية )ْْٕغاية البياف ) (ُِ)
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، كصحيحو كفايده : جليو ك)فيو( أمِ( ) والقياس بأنواعو: ) ، كقولو(ُٱبالف اإلٝباع )
( ع  األصحاب ْ، لك  حكى الرافعي )نو ال يشَبط نعرفة أصوؿ االعتقاد، كافهم أ(ّ)

: ) يكفي اعتقاد ( ع  األصوليْب، ٍب )الفهم كقاؿٓ، كحكاه الغزايل  ُب ا٤بستصفى )ارَباطو
، فإهنا مل تك  ُب عرؼ الصحابة( نعرفتها على طريق ا٤بتكلهْب ال يشَبطاعتقاد جاـز ك 

 .ط ُب اجملتهد التربيز ُب كل نوع، انو ال يشَب ( ع  األصحابٔكنقل اب  الصباغ )
فإن تعذر جمع ىذه الشروط فولى سلطان لو شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قولو ) 

اء قاضي ( كيؤيده أننا ننفذ قضٖس( ): لابل تتعطل )نصاّب الناأم (ٕ)قضاؤه للضرورة ( 
، (ُِ، كاب  رداد )(ُُ( )َُ، كأنكره اب  أيب الدـ)(ٗ، قالو الغزايل)البغاة ٤بثل ىذه الضركرة

، كقالوا: قطع األصحاب بأف الفايق ال ينفذ حكهو كإف كاله ، كغّبىم(ُّكاب  الصبلح )
: ) مل ينفرد ركشيؿ الز ، قا(ِ( ع  نص الشافعي)ُ، كحكاه القاضي ا٢بسْب)(ُْاإلناـ)

                                 
 .(َْٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْْ/  ْاحملتاج ) ( بدايةُ)
 .(ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)

 (ُِْ/  ْ(  إعانة الطالبْب )َُْ/  ّإ)بلص الناكم ) (ّ)
 .(ُْٕ/ ُِ( العزيز )(ْ
 .(ِٓٗ/ ِ( ا٤بستصفى )(ٓ
 .(َُّ/  ُ( الشانل ) (ٔ
 ( ٖٓٓ – ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٕ
 ( _ ياقط ن  ج(ٖ
 .(ُْٕ/ ٔ( الوييط )(ٗ

ا٤بعركؼ باب  أيب الدـ كيل قضػاء   إبراىيم ب  عبد اهلل ب  عبد ا٤بنعم ب  علي ب  أيب الدـ ا٥بهداين ا٢بهوم( (َُ
( ُٔٔ/  ُت الشػافعية لئليػنوم )ترٝبتػو ُب : طبقػا ىػػ( . ِْٔٞباة كصػنف " أدب القضػاء "  ) ت : 
 .(َّٕ/  ٕ( رذرات الذىب )ُْٗ/  ُطبقات الشافعية الب  قاضي رهبة )

 .(ُٕ( أدب القضاء )ُُ)
ه القضػػاء الفقيػػو القاضػػي ا٤بػػؤرخ ايػػتدعاه صػػبلح الػػدي  ككال يويػػف بػػ  رافػػع بػػ  ٛبػػيم بػػ  رػػداد ا٤بوصػػلي( (ُِ

ترٝبتو ُب : طبقات الشافعية  ىػ ( ِّٔصنف النوادر السلطانية كاحملاي  اليويفية  فضا ل ا١بهاد ) ت : 
 (َُٔ/  ِ( تاريخ اب  الوردم )ُُٓ/  ِ( طبقات الشافعية لئلينوم )َّٔ/  ٖالكربل للسبكي )

 .( ّٓٔ – ّْٔ/ ْ( ررح نشكل الوييط )(ُّ
 .(ُُّ/  َُفة احملتاج )( ٙبِْٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل ) ُْ)
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( ُب الكاُب ٓ( ُب االيتذكار ، كذكر ا٣بوارزني)ْ()ّالغزايل هبذا ، بل جـز بو الدارني)
( ع  بعضهم أف القاضي العادؿ إذا ايتقضاه أنّبه باغو أجابو ٔاحتهالْب ، كحكى الرافعي )

 .(ٕإليو كنفذ قضاؤه (. )
قالو الزركشي فذ ( هاعها أنو ال يننقتضاه أنو لو كىيلًى حالة اجت ( )ٛتعذر (): ) كقولو

 .(َُ، كنقتضى التعليل بالضركرة أنو ينفذ )(ٗ)
( ويندب لئلمام إذا ولي قاضيا أن ] يأذن لو في االستخبلف(: ) ُُ]كقولو [ )

( ٰبتاج لذلك ُب حوا ج تطرأ ُّ( ٤با فيو ن  اإلعانة على فصل ا٣بصونات ، فإنو قد [ )ُِ)
: ( أمُٓ( ) فإن نهاه لم يستخلفد اتساع ا٣بطة ) ، كيتأكد ذلك عن(ُْأك نرض يعرض)

، جـز بو ا٤باكردم ( يقدر على نباررتو أك الُٔألنو مل يرض بنظر غّبه ، كال فرؽ بْب نا / )

                                 

 .(ّْٔ/ ْررح نشكل الوييط ) ُ)) =
 .(ُّٓ-ُّْ/ ٖ( األـ )(ِ
البغدادم نزيػل دنشػق كػاف فقيهػا حايػبا نوصػوفا بالػذكاء   ٧بهد ب  عبد الواحد ب  ٧بهد أبو الفرج الدارني( (ّ

ترٝبتػػو ُب :  طبقػػات الشػػافعية الكػػربل  ىػػػ ( ْْٖ  نصػػنفاتو " االيػػتذكار " ) ت : كلػػو رػػعر حسػػ   نػػ
 .(َُٕ(  طبقات الفقهاء للشّبازم )َُٓ/  ُ( طبقات الشافعية لئلينوم ) ُِٖ/  ْللسبكي ) 

 .(ِْْ/  ْ( بداية احملتاج )ُُٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (َّْا٤بطلب العايل ) ٓ))
 (ُْٖ/ ُِ( العزيز )ٔ)

 (ُُُ(  السراج الوىاج للزركشي ) (ٕ
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٖ
 (ُُُ( السراج الوىاج للزركشي ) (ٗ
 (ُٓ/  ْ( زاد احملتاج )َِّ/  ْ( التدريب )َُ)

 ( _ ياقط ن  ج(ُُ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ُِ
 ( _ ياقط ن  ب(ُّ
 (ُِْ/  ٖ( هناية احملتاج )َٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْ)

 (ٖٓٓلبْب )( ننهاج الطا(ُٓ
 / ب[ ن  أّٖٔ( ](ُٔ
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: ) األقرب أحد احتهالْب إنا بطبلف التولية كبو قاؿ اب  (ِ، كقاؿ الرافعي)(ُكغّبه)
: ) كىذا أرجحهها( ، كقاؿ (ْا٤بصنف)، قاؿ كإنا اقتصاره على نا يقدر عليو( ،(ّالقطاف)

: )األقرب صحة التولية كإلغاء الشرط ٤بنافاتو للوالية ا٤بطلقة فيستخلف فيها ال (ٓالزركشي )
  .يقدر عليو (

( ألف قرينة ا٢باؿ تشعر ٕ)فإن أطلق استخلف فيما ال يقدر عليو ( ( ) ٔ]قولو [ )
 في األصح: ) (، كقولوَُبلد صغّبة) ( أم : كقضاءٗ( ) ال غيره في األصح(  ) ٖباإلذف)

( يقتضي ا١بـز بايتخبلفو فيها ال يقدر كقد حكى ُِ( راجع لؤلنري  ككبلـ الركضة )ُُ( )
، كقاؿ ا٤باكردم ههور ٚبيّبه فيها يبارر كيستخلف، ٍب قضية كبلـ ا١ب(ُّغّبه ا٣ببلؼ )

ف على السواد ؛ : ) إف كاف العهل نصرا كثّبا كيوادا كثّبا ، قضى ُب ا٤بصر كايتخل(ُْ)
ألنو تابع فا)تص بااليتنابة ، كإف كاف نصري  نتكافاْب كالبصرة كالكوفة ٱبّب ، كاألصح 

: ) كا٣ببلؼ عند (ُٓ، قاؿ الزركشي )ف ُب القدر الزا د على نا ٲبكنو(أنو إ٭با يستخل
                                 

 (ِِٗ/  ِ( ا٤بهذب )َّّ/ ُٔ( ا٢باكم )(ُ
 .(ّّْ/ ُِ( العزيز )(ِ
فقو كفركعو   ) لو نصنفات ُب أصوؿ ال أٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد أبو ا٢بسْب البغدادم ا٤بعركؼ باب  القطاف( (ّ

( ٖٓ(  طبقػات الشػافعية البػ  ىدايػة اهلل )ُُّىػ (. ترٝبتو ُب : طبقات الفقهاء للشّبازم ) ّٗٓت : 
 .(ُِّ/  ٕالواُب بالوفيات )

 .(ُُٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )(ْ
 .(ُُٔ( السراج الوىاج للزركشي )(ٓ
 ( _ ياقط ن  ب(ٔ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٕ
 .(ُِٔ/  ْ( إعانة الطالبْب )ّْٕ/  ْ( الديباج )(ٖ
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٗ

 .(ِّٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُٕٗٗ/  ْ( عجالة احملتاج )(َُ
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ُُ
 .(ُُٗ-ُُٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )(ُِ
 .(َُٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٕ/  ُّ( البياف )(ُّ

 .(ُُٖ/ ُٔا٢باكم ) (ُْ)
 .(ُُٗ-ُُٖالوىاج للزركشي ) ( السراجُٓ)
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( القاضي أك احتاج أف يغيب ُاإلطبلؽ ُب العجز ا٤بقارف ، أنا الطارئ ]كها لو نرض[ )
 ( (.ِ، قالو ُب التهذيب)البلد لشغل فيجوز االيتخبلؼ قطعا ع 

إال أن : ُب الشركط السابقة ) ( أمّ( ) وشرط الُمْستْخَلف كالقاضي: ) قولو
( أم: ن  ررا ط ْ( ) يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمو بما يتعلق بو

 (.ٔ( )ٓ، ك ال يشَبط فيو رتبة االجتهاد)البينة
 إن كان ُمَقِلِدا: بفتح البلـ ) ( أمٕ( ) م باجتهاده أو اجتهاد ُمَقَلِدهويحك: ) قولو

كا٢بق  ،(ٗ)َّ مم  خم حم جم ُّٱ: ( لقولو تعاىلٖ( ) وال يجوز أن َيْشُرَط عليو خبلفو
ه فلذلك أجرم ، كا٤بقلد نلحق ٗبقلداجملتهد فبل ٯبوز أف ٰبكم بغّبه نا دؿ عليو الدليل عند

، كا٤براد بعدـ ا١بواز ىنا ذا حيث جاز تولية ا٤بقلد للضركرة(، كىَُعليو حكهو )
 :( عند ررط ا٤بخالفة ثبلثة أكجوِ( الرافعي)ُ) كحاصل نا حكاه / ) ،(ُُالبطبلف)

                                 
  ._ ياقط ن  أ كأثبت ُب حاريتها (ُ)
 .(ُٓٗ/ ٖ( التهذيب ) (ِ
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ّ
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب ) (ْ
 .(ِْْ/  ْ( بداية احملتاج )ٖٖٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)

جملتهػػد أف ٱبػػالف اجتهػػاده كٰبكػػم باجتهػػاد : )كا٤بػػراد: إذا رػػرط علػػى النا ػػب ا( كتػػب ُب حارػػية )أ( نػػا نصػػو (ٔ
ا٤بنيب .. مل ٯبز، ككذا إذا جاز تولية ا٤بقلد للضركرة .. فاعتقاد نقلده ُب حقو كاجتهاد اجملتهد ال ٯبوز أف 
يشػػَبط عليػػو ا٢بكػػم ٖببلفػػو. فلػػو )ػػالف كرػػرط القاضػػي ا٢بنفػػي علػػى نا بػػو الشػػافعي ا٢بكػػم ٗبػػذىب أيب 

٢بكم با٤بسا ل الػٍب اتفػق عليهػا ا٤بػذىباف فقػط. كيػال الػدانغاين عػ  حنفػي حنيفة. قاؿ ُب )الوييط(: لو ا
كىل رافعينا على أف ٰبكم ٗبذىب أيب حنيفة ىل يصػح؟ قػاؿ: نعػم؛ ألف القاضػي أبػا حػاـز كىل ابػ  يػريج 
ببغداد على أف ال يقضي إال ٗبذىب أيب حنيفة فالتزنو. كُب )فتاكم القاضي حسْب(: لو ررط عليو أف ال 

 – ُْٓ/ َُبشاىد كٲبْب كال غا ب .. لغا الشرط كقضى باجتهاده. دنػّبم ( . الػنجم الوىػاج ) يقضي
ُٓٓ) 

 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٕ
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٖ
 .ِٔ( يورة ص (ٗ
 .(ْْٕ( غاية البياف )ُُٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 .(ُِٔ/  ْإعانة الطالبْب ) ،(ِِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
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 ،(ّ: صحة التقليد كالشرط )أحدىا  
 ،(ْ: بطبلهنها كعزاه لؤلكثري )كالثاين 
( ، كىو قوم جـز بو ٓ، كبو قاؿ القاضي ا٢بسْب)لغاء الشرط: صحة التولية كإكالثالث 

كليتك  :و أبرزه نربز األنر كالنهي كقولونعم ل( ٕ( كصاحب اإلرراؼ )ٔالقفاؿ ُب فتاكيو )
، أك ال ٙبكم ٗبذىب فبلف ، فإنو يصح كيلغو األنر كالنهي كها القضاء كا٢بكم ٗبذىب فبلف

 .(َُ)الزركشي ( ( قالوٗ( ع  ا٤باكردم)ٖنقلو الرافعي)
ولو حكم خصمان رجبل في غير حد هلل تعالى جاز مطلقا بشرط أىلية : ) قولو

: يختص بمال القضاء وفي قول: ال يجوز، وقيل: يشترط عدم قاض في البلد، وقيل
( كأيب ب   ُِاألصل ُب التحكيم ٙباكم عهر)( ٔٔدون قصاص ونكاح ونحوىما ()

( إىل ْ( كطلحة)ّ/ ) ٙباكم عثهاف( ك ِ( ) رضي اهلل عنهم ()ُ)( إىل زيد ب  ثابتُّكعب)

                                 

 ./ ب [ ن  جُِٓ( ](ُ =
 .(ّْْ/ ُِ( العزيز )(ِ
 (ُٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِِٗ/  ٕ( الوييط )ّ)
 (ّْٕ/  ْ( الديباج )ُِّ/  ْالتدريب ) ْ))
 (ُْٕفتاكل القاضي حسْب ) ٓ))

 (ُِِ/  ُُ( ركضة الطالبْب )(ٔ
 (َّٔ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات ) ٕ)

 (ّْْ/ ُِ( العزيز )(ٖ
 (ِٓ-ِْ/ ُٔاكم )( ا٢ب(ٗ

 (ُِّ( السراج الوىاج اازركشي )(َُ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ُُ
بػػ  نفيػػل ،أبػػو حفػػص  القررػػي ، العػػدكم  لقػػب بالفػػاركؽ ، كىػػو أكؿ نػػ  ٠بيِّػػي بػػأنّب  عهػػر بػػ  ا٣بطػػاب( (ُِ

ىػػػ( . ترٝبتػػو ُب :  ِّا٤ببشػػري  با١بنػػة ) ت :   ا٤بػػؤننْب ، ثػػاين ا٣بلفػػاء الرارػػدي  ا٤بهػػدٌيْب ، كأحػػد العشػػرة
 (ُُْْ/ ّ( االيتيعاب )ْْٖ/ ْ( اإلصابة )ُٗ/  ُحلية األكلياء )

ب  قيس أبو ا٤بنذر  األنصارم ا٣بزرجػي، ، يػيد القػراء، نػ  كتػاب الػوحي ، ا)تلػف ُب يػنة  أيب ب  كعب( (ُّ
( َِٓ/  ُثػػػر علػػػػى أنػػػو نػػػػات ُب )بلفػػػة عهػػػػر  . ترٝبتػػػو ُب : حليػػػػة األكليػػػػاء )نوتػػػو ا)تبلفػػػػا كثّبا،كاألك

 (.َُٖ/ ُ( اإلصابة )ٓٔ/ ُااليتيعاب )
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: ) كمل ٱبالفهم أحد (، قاؿ ا٤باكردمٔ( رضي اهلل عنهم  كها ركاه البيهقي)ٓجبّب ب  نطعم)
في غير حد هلل : ) (، كاحَبز بقولوٗ( القولْب عند ا٤بعظم)ٖ( كىو ]أقول[)ٕفكاف إٝباعا()

: ( كبقولوُِ()ُُ، إذ ليس ٥با طالب ]نعْب[)حدكده تعاىل فبل ٰبكم فيها( ع  َُ( ) تعالى
، كأراد (ُْ، فبل ينعقد قضاؤه قطعا)إذا كاف غّب أىل( عها ُّ() بشرط أىلية القضاء) 

                                 

ب  الضحاؾ أبو يعيد األنصارم ا٣بزرجي ن  علهاء الصػحابة كأعلههػم بػالفرا ض كالقػراءات  زيد ب  ثابت( (ُ =
/ ِ( اإلصػػػػابة )ّٕٓ/ ِ( االيػػػػتيعاب )ّٖٓ/  ِ : طبقػػػػات ابػػػػ  يػػػػعد )ىػػػػػ ( .  ترٝبتػػػػو ُبْٓ) ت : 
َْٗ) 

 زيادة ن  ج ِ))
 / أ [ ن  بُْٖ( ](ّ
بػ  عثهػاف بػ  عهػرك، أبػو ٧بهػد القررػي التيهػي ، يلقػب بطلحػة الفيػاض، أحػد العشػرة  طلحة بػ  عبيػد اهلل( (ْ

( أيػػد الغابػػة َّْ/  ّ( اإلصػػابة )ْٕٔ/ ِىػػػ (  ترٝبتػػو ُب : االيػػتيعاب ) ّٔا٤ببشػػري  با١بنػػة ) ت : 
(ّ  /ٖٓ .) 

 ٕٓأبػو ٧بهػد ، القررػي النػوفلي، نػ  أكػابر قػريش ككػاف عا٤بػا باألنسػاب ) ت :  جبّب ب  نطعم ب  عدم( (ٓ
 ( ِّّ/  ُ( أيد الغابة )ُٕٓ/  ُة )( اإلصابِِّ/ ُىػ (  ترٝبتو ُب : االيتيعاب )

( قصة ٙباكم عهر كأيب رضي اهلل عنهها ركاىا البيهقي ُب السػن  الكػربل ، كتػاب القاضػي ، ٝبػاع أبػواب نػا ٔ)
على القاضي ُب ا٣بصـو كالشهود ، باب إنصاؼ ا٣بصػهْب ُب ا٤بػد)ل عليػو كااليػتهاع ننههػا كاإلنصػات 

( قاؿ األلباين : ََُِٓ( )ِّْ/  َُال ٰبكم لنفسو ) ( كُب باب : القاضئَِّْ( )ِِٗ/  َُ)
 (ِّٖ/  ٖنريل . إركاء الغليل )

كطلحة رضي اهلل عنهها فركاىػا البيهقػي أيضػا ، كتػاب البيػوع بػاب نػ  قػاؿ : ٯبػوز بيػع  كأنا قصة ٙباكم عثهاف
 (َِٓالتكهيل )( ك إيناده لْب . َُِْْ( )ّْٗ/  ٓالعْب الغا بة )

 (ْٓٗ/  ٔ( ا٢باكم )ٕ)
 (_ ياقط ن  ب (ٖ
 .(ِٖٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِِْ/  ٖهناية احملتاج ) ٗ))

 .(ٖٓٓننهاج الطالبْب ) (َُ)
 ._ ياقط ن  أ (ُُ)
 .(ّْْ/  ْ( بداية احملتاج )َٕٓ/  ْنغِب احملتاج ) ُِ))

 .(ٖٓٓننهاج الطالبْب ) (ُّ)
 .(َِٓ/  ْد احملتاج )( زآَُ( ركضة ا٢بكاـ )ُْ)
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، كصحح ( أم: ُب األقواؿ كغّبىا، يواء كاف ُب البلد قاض أـ الُ() مطلقا: ) بقولو
اإلناـ، ٍب ُب ٧بل القولْب طرؽ،  يو ن  االفتيات على؛ ٤با ف(ْ( الثاين)ّ( كالغزايل)ِاإلناـ)
، (، كقيل: ٧بلهها ُب ا٤باؿٓ: إذا مل يك  ُب البلد قاض، فإف كاف مل ٯبز إذ ال ضركرة)فقيل

؛ ٣بطر أنرىا فتناط لقذؼ فبل ٯبوز التحكيم فيها قطعافأنا القصاص كالنكاح كاللعاف كحد ا
، (ٕ: التحاكم ُب إثباتو كإثبات حكهو)كم ُب النكاح(، كا٤براد بالتحا ٔبنظر القاضي احتياطا)

: على ا٣ببلؼ كيل ٥با ك)اطب، كرضيا بأف يعقد ٥بها، فقيل ) أنا إذا حضرت إليو انرأة ال
( كقاؿ ُب زكا ده ُب كتاب َُ( كغّبه (. قالو الرافعي )ٗ( ا١بواز أصح عند الركياين )ٖكأف)

م فيو كإف مل يك  ٦بتهدا ( كنقلو ع  ظاىر ، كإنو ٯبوز التحكي(: ) إنو ا٤بختارُُالنكاح)
، كنقل طلقة ال بالنسبة إىل تلك الواقعةالنص فيستثُب ن  أىلية القضاء ألف ا٤براد األىلية ا٤ب

(:  ) يشَبط فيو ُّ( االتفاؽ عليو ن  اجملوزي  للتحكيم كعبارة احملرر )ُُِب الذ)ا ر )
كىو أف ينتظم أنر اإلناـ  ،ررطا آ)ر(: ) ينبغي أف يزيد ُْ، قاؿ الزركشي )صفات القاضي(

 مل ينتظم جاز قطعا كمل يذكركه (.، فإف كقضاؤه

                                 
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)

 .(ّٖٓ-ِٖٓ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) (ِ)
 (ِّٗ/  ٕالوييط ) (ّ)
 ىكذا ُب النسخ الثبلث ، كالقوؿ األكؿ ىو ا١بواز نطلقا . ْ))
 (ُٕٓ( توقيف األحكاـ )ُٕٕأدب القضاء الب  أيب الدـ ) ٓ))
 (ُٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْٔ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٔ)
 (ُِٕ/  ْ( إعانة الطالبْب )ِّْ/  ٖ( حارية الشربانلسي )ٕ)

 _ نكررة ُب ب (ٖ)
 ( ُٖ/  ُْٕبر ا٤بذىب ) (ٗ)

 (ّْٖ/ ُِالعزيز ) (َُ)
 (َٓ/ ٕركضة الطالبْب ) (ُُ)
 (ُٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )َِِ/  ْ( إعانة الطالبْب )ُِ)

 .(ْٖٓ( احملرر )(ُّ
 (ُِٖ( السراج الوىاج للزركشي )ُْ)
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( كذا ُب أصل ا٤بصنف، كُب بعض النسخ بالقاؼ كىي ُ)( )حد هلل: ) كقولو 
 (.ِ؛ ألف التعزير يلتحق با٢بق ُب ذلك ( قالو الزركشي )أحس 

للوالية فبلبد ن  تقدنو ) ( ألنو ا٤بثبت ّ)وال ينفذ حكمو إال على راض بو (: ) قولو
: ألهنم ال يؤا)ذكف بإقرار ا١باين ( أمْ() فبل يكفي رضى قاتل في ضرب دية على عاقلتو

، ك)ص (ٔ: يكفي رضاه كالعاقلة تبع)(، كقيلٓفكيف يؤا)ذكف ٕبكم احملكم)
(، فإف قلنا ٘بب ٗ)العاقلة: ٘بب الدية على ا١باين ٍب ٙبهلها ( ا٣ببلؼ بقولناٖ()ٕالسر)سي)

 : إ٭با يشَبط رضى ا٤بتحاكهْبيضا، كقاؿ أعليهم ابتداء، مل يضرب عليهم إال برضاىم قطعا
، فإف كاف فا٤بذىب أنو ال يشَبط رضى اآل)ر ؛ ألف إذا مل يك  أحدٮبا القاضي نفسو

 (َُ. )م نا بو، كىذا حيث لو أف يستنيباحملك
تعبّبه رانل ٤با إذا  (ُُالحكم ( ) حكم امتنعوإن رجع أحدىما قبل ال: ) قولو 

: عزلتك (، كيقـو نقاـ الرجوع قولوُِ؛ ألنو عزؿ)طعارجع قبل ا٣بوض ُب ا٢بكم فيهتنع ق

                                 
 .(ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)

 .(ُِٕ( السراج الوىاج للزركشي )(ِ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ّ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ْ
 (َِٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٖٗٓالسراج الوىاج للغهراكم )  ٓ))
 ( ِٕٓ( توقيف األحكاـ )ُٕٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٔ)

فقيػو نػرك ارػتهرت كتبػو ككثػرت تبلنيػذه ، صػنف اإلنػبلء ُب  أبػو الفػرج الػزازعبد الرٞب  بػ  ٧بهػد بػ  أٞبػد ( (ٕ
 ٓ( رذرات الذىب ) َُُ/  ٓىػ (.  ترٝبتو ُب : طبقات الشافعية الكربل للسبكي )  ْْٗا٤بذىب ) 

 (ُْٓ/ ُٗ( يّب أعبلـ النببلء )  َْٕ/ 
 (ُِٗ - ُُٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٗ-ّْٖا٤بطلب العايل ) ٖ))

/  ٓ: عصػػػبة الرجػػػل ، كىػػػم القرابػػػة نػػػ  قبػػػل األب الػػػذي  يعطػػػوف ديػػػة نػػػ  قتلػػػو )طػػػأ .الصػػػحاح ) ( العاقلػػػة(ٗ
 (ِِْ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ُُٕٕ

 (ُِْ/  ٓ( الغرر البهية )ُٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )َُ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ُُ
 (ُّٖ/  ُأدب القاضي الب  القاص ) ُِ))
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، قاؿ (ّ()ِ، كفيو كجهاف ع  االصطخرم )ذا رجع بعد رركعو فيو كقبل فراغو، ك٤با إ(ُ)
 : ) كالظاىر االنتناع أيضا كها قبل الشركع (.(ْالرافعي )
ا٢بكم  : إذا رجع بعدأم (٘وال يشترط الرضى بعد الحكم في األظهر ( ): ) ولوق

على رضاٮبا ؟ كفيو ؟ ينبِب على أنو ىل يلزنهها حكهو بنفس ا٢بكم أك يقف عليو فهل يقبل
حكهو لـز كا٤بوىل ن  جهة  ، كيكتفى بالرضى السابق ألف ن  جاز(ٔ: األكؿ)قوالف أظهرٮبا

: يشَبط رضاٮبا با٢بكم إ٢باقا لبلنتهاء (، كالثاينٕة بالرجوع)، فعلى ىذا ال عرب اإلناـ
 .(ٖباالبتداء .)
بمكان أو زمن أو  (َُ)ببلد وخص كبل ]منهما[  (ٗ)ولو نصب قاضيين / : ) قولو

بعث أبا نويى كنعاذ ب  جبل كبعث كل ]كاحد[ ننهها على  ألنو  (ٔٔنوع جاز ()
ا٢بديث أ)رجو  ،(  تعسرا كبشرا كال تنفرايسرا كال: ) كاليه  ٨ببلفاف، ٍب قاؿ ٨ُِببلؼ

، كألهنها إذا ا)تلفا قطع اإلناـ (ّ( نقطعا)ِ( كأبو داكد كالنسا ي)ُكنسلم) (ُّالبخارم)
                                 

 (ُٕٗ/  ٖالتهذيب ) ُ))
( ا٢بس  ب  أٞبد ب  يزيد أبو يعيد االصطخرم فقيو العراؽ ككاف كرعا زاىدا نتقلبل ن  الدنيا كتوىل القضػاء ِ)

( يػّب ُْٔ/  ْرات الذىب ) ( رذُُُترٝبتو ُب :  طبقات الفقهاء للشّبازم ) ىػ ( . ِّٖ) ت :  
 .( َِٓ/ ُٓأعبلـ النببلء )

 .(ُِٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْ/   ُّالبياف )  ّ))
 (ّْٕ/ ُِ( العزيز )(ْ

 (ٖٓٓننهاج الطالبْب ) (ٓ)
 (ُٕٓ( توقيف األحكاـ )ُٕٕأدب القضاء الب  أيب الدـ ) ٔ) )
 (ّْٗ/  ْ( الديباج )َٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (ِّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)

 / أ[ جِِٓ( ](ٗ
 _ ياقط ن  ج (َُ)

 (ٖٓٓننهاج الطالبْب ) (ُُ) 
( ا٤بصػباح ْٖ/  ٗا٤بخبلؼ بكسر ا٤بيم الكورة الٍب يقدـ عليهػا اإلنسػاف ، كىػي الناحيػة . لسػاف العػرب ) ُِ))

 (ُٕٖا٤بنّب )
إنػػاـ الػػدنيا صػػنف الصػػحيح فصػػار أصػػح كتػػاب بعػػد    د اهلل البخػػارم٧بهػد بػػ  إ٠باعيػػل بػػ  إبػػراىيم أبػػو عبػػ( (ُّ

 =ترٝبتو ُب : يّب  ىػ ( ِٔٓكتاب اهلل ، كلو نصنفات أ)ر نثل "التاريخ الكبّب" ك "األدب ا٤بفرد" ) ت : 
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النيب صلى ؛ ألف (ٓ، ككاف ينبغي أف يقوؿ قاضيْب فصاعدا لابل يتوىم ا٢بصر)(ْا)تبلفهها)
، كقاؿ (ٔرضي اهلل عنهم) هلل عليو كيلم أردؼ نعاذا كأبا نويى بعلي اب  أيب طالبا

( اتسعت ٖ، أنا إذا / )كنوضعو عند إنكاف االكتفاء بواحد(:  ) أطلقوا ا١بواز ٕالزركشي )
 ، نعم ال تتعْب بذلك بل ٯبوز تفويض القضاء إىلجز الواحد عنها فيجب٣بطة ٕبيث يعا

 .كاحد كاإلذف لو ُب االيتخبلؼ (
  ، كيشهل(َُ( ألهنا ايتنابة كالوكالة)ٗ( ) وكذا إن لم يخص في األصح: ) قولو

، (ُُ: أف ينص على التعهيم كيثبت لكل ننهها االيتقبلؿ ُب ٝبيع ]البلد[ )كبلنو صورتْب
( أف الشافعي نص عليو، كأرار إىل القطع بو، ُّ( كُب البحر)ُِ: الصحة )اكاألصح فيه

                                 

 (ُٖٖ/  ْ( كفيات األعياف ) ْٕ/ ٗذيب )( هتذيب التهُّٗ/ ُِأعبلـ النببلء ) =
. صػػػاحب الصػػحيح، إنػػاـ نصػػنف عػػػامل ( نسػػلم بػػ  ا٢بجػػاج بػػ  نسػػػلم، أبػػو ا٢بسػػْب القشػػّبم النيسػػابورم(ُ

/ ُِيػّب أعػبلـ النػببلء )  ترٝبتػو ُب : ى(. ُِٔبالفقو، نػ  نصػنفاتو: " الصػحيح" ؛  "التهييػز" ) ت : 
 ( ٖٓٓ/ ِ( تذكرة ا٢بفاظ )ُِٔ/ َُ( هتذيب التهذيب )ٕٓٓ

"السػػػن  الكػػػربل" ك"السػػػن   لػػػوحػػػافظ ثقػػػة ثبػػػت ،  أٞبػػػد بػػػ  رػػػعيب بػػػ  علػػػي ، أبػػػو عبػػػد الػػػرٞب  النسػػػا ي( (ِ
/  ٖ( الكانػػل ) ّٔ/  ُترٝبتػػو ُب : هتػػذيب التهػػذيب ) ىػػػ(. َّّ) ت :  الصػػغرل" ك"فضػػا ل علػػي" ،

 (ُْٔ/  ٔ( الواُب بالوفيات )  ٔٗ
( ُُٔ/  ٓ( صػػحيح البخػػارم كتػػاب ا٤بغػػازم : بػػاب بعػػث أيب نويػػى كنعػػاذ إىل الػػيه  قبػػل حجػػة الػػوداع )(ّ

( ُّٗٓ/  ّّب ) ( كصػػػحيح نسػػػلم كتػػػاب ا١بهػػػاد كالسػػػّب : بػػػاب ُب األنػػػر بالتيسػػػّب كتػػػرؾ التنفػػػُّْْ)
 ( كمل أره عند أيب داكد كالنسا ي .ُّّٕ)

 (ْْٕ( غاية البياف )ِٕٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ْ)
 (ِٗٗ/  ْ( حارية قليويب كعهّبة )ْْْ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
 يبق ٚبرٯبو . ٔ))

 (ُّّ( السراج الوىاج للزركشي )(ٕ
 / أ[ ن  إّٖٔ] (ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٗ
 (ُُٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُُٖ/  ْلة احملتاج )عجا َُ))

 _ ياقط ن  ج (ُُ)
 (َٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْ/  ُٔا٢باكم ) ُِ))

 (ُّٔ/ ُُٕبر ا٤بذىب ) (ُّ)
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: ٰبهل (ِ،  فقاؿ صاحب التقريب)(ُ: أف يطلق كال يشَبط اجتهاعا كال ايتقبلال )كالثانية
، كذا قالو : غّبه التولية باطلة، كقاؿ(ّعلى االيتقبلؿ تنزيبل للهطلق على نا ٯبوز )

: ) (ٕ(  قاؿ الزركشي )ٔ) األكؿ أصح ( كبو قطع ُب احملرر): (ٓ( ك قاؿ ا٤بصنف)ْالرافعي)
 .اج كمل يقطع بو بل صرح با٣ببلؼ (ليس ُب احملرر إال ىذا اإلطبلؽ الذم ُب ا٤بنه

، ألف ا٣ببلؼ ُب ( أم فبل ٯبوزٖ() إال أن يشترط اجتماعهما على الحكم: ) قولو 
( ُُ، ) كادعى اب  الرفعة)(َُ( / )ٗنواقع االجتهاد ٩با يكثر فتبقى ا٣بصونات غّب نفصولة)

، ألهنها كقاض ( ا١بوازُْ( ع  القاضي أيب حاند)ُّ( لك  ُب زكا د العهراين)ُِفيو االتفاؽ)

                                 
 (ُّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)

ىػػ (  ََْ،  صنف التقريػب  )ت  : حياة أبيونانا جليبل برع ُب كاف إ  القايم ب  ٧بهد ب  علي الشاري (ِ)
( ىديػػػػة ُْٓ/  ُ( طبقػػػػات الشػػػػافعية لئليػػػػنوم )ِْٕ/  ّترٝبتػػػػو ُب :  طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل ) .

 (ِٕٖ/  ُالعارفْب )
 (ِّٖا٤بطلب العايل ) ّ))

 (ّْٔ-ّْٓ/ ُِ( العزيز )(ْ
 (ُُِ/ ُُ( ركضة الطالبْب )(ٓ
 (ْٖٓ( احملرر )(ٔ
 (ُِّ( السراج الوىاج للزركشي )(ٕ
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )(ٖ
 (ُِٓ/  ْ( زاد احملتاج )َْْ/  ْ( الديباج ) ٗ)

 / ب[ ن  بُْٖ( ](َُ
شػافعية ُب عصػره ، كػاف أبو العبػاس األنصػارم ارػتهر بػاب  الرفعػة ، حانػل لػواء ال أٞبد ب  ٧بهد ب  علي ب  نرتفع(  (ُُ

ترٝبتػػػو ُب :  طبقػػػات الشػػػافعية  ىػػػػ (   َُٕحسػػػ  التػػػأليف  صػػػنف "كفايػػػة النبيػػػو" ك "ا٤بطلػػػب العػػػايل" ) ت : 
 .(َِّ/  ُ( حس  احملاضرة )ُِِ/  ِ( طبقات الشافعية لئلينوم )ِْ/  ٗالكربل للسبكي )

 .(ُّّ( ا٤بطلب العايل )ُِ)
رػيخ الشػػافعية بػػببلد الػػيه  نػػ  نصػػنفاتو البيػػاف الزكا ػػد )  ٢بسػػْب العهػػراينٰبػٓب بػػ  أيب ا٣بػػّب بػػ  يػػامل أبػػو ا( (ُّ

 ُ( طبقات الشػافعية لئليػنوم )ّّٔ/ ٕترٝبتو ُب: طبقات الشافعية الكربل للسبكي ) ىػ ( ٖٓٓت:  
 ( َّٗ/ٔ( رذرات الذىب )ُِِ/ 

ريخ الشافعية ، انتهت إليو ر اية الفقو بالعراؽ كلو التعليقػة   ٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد أبو حاند اإليفراييِبأ( (ُْ
 = رهبة قاضي الب  الشافعية ( طبقاتّٗ/  ُلئلينوم ) الشافعية ترٝبتو ُب : طبقات  ىػ ( َْٔ) ت : 
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،  كنوضع (ِ،  كحكى الوجهْب ا١برجاين ُب التحرير كصاحب االيتقصاء)(ُكقاض كاحد)
هها نعا ( فوض إليّااليتثناء نا إذا عهم كاليتهها كها يقتضيو كبلـ ا٤بصنف فأنا إذا )

: ٍب إف اتفقا عداد( ُب اإلٓ، قاؿ اب  يراقة)( فبل رك ُب ا١بوازْا٢بكم ُب قضية ]كاحدة[ )
ُب الشيء الواحد  ، كإف ا)تلفا مل ٰبكها فيها بشيء ؛ إذ ال ٯبوز ا٢بكمعلى حكم فذاؾ
ف إ ، كال يقلدا آ)ر بل يرفعاىا ٤ب  كالٮبا أك يوليا رجبل ٰبكم فيها باجتهادهٕبكهْب ٨بتلفْب

 .(ٔ.)فوض ذلك إليهها ( قالو الزركشي

                                 

 (َُّ( طبقات الفقهاء )َُٓ/  ُ) =
 ( ا٤بصدر السابق .ُ)

أبػػو عهػػرك القاضػػي ا٤بػػاراين ، ككػػاف نػػ  أعلػػم الشػػافعية بالفقػػو كأصػػولو ألػػف "  عثهػػاف بػػ  عيسػػى بػػ  دربػػاس( (ِ
( ّّٕ/ ٖافعية الكػربل )ترٝبتػو ُب :  طبقػات الشػ ىػػ ( . َِٔااليتقصاء " ، ك "ررح اللهع"   )ت : 

 (َْٔ/  ِ( كفيات األعياف )َٕ/  ُطبقات الشافعية لئلينوم )
 ( _ ُب ب : لو ّ)

 ( _ ياقط ن  ج(ْ
أبػػػو ا٢بسػػػ  العػػػانرم كػػػاف نػػػ  أ هػػػة الشػػػافعية لػػػو  صػػػنف التلقػػػْب كادب الشػػػهود  ٧بهػػػد بػػػ  ٰبػػػٓب بػػػ  يػػػراقة( ٓ)

( ، طبقػػات  ُُِ/  ْىػػػ (  ترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل للسػػبكي )  َُْ، ) ت : كاإلعػػداد 
 (ُٓٗ/  ٓ( الواُب بالوفيات ) ِٕ/  ِالشافعية لبلينوم ) 

 (ُّٔ - ُّٓ( السراج الوىاج للزركشي )(ٔ
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 (ُ() فصل) 
) ُجنَّ قاض، أو أغمي عليو، أو َعِمي، أو ذىبت أىلية اجتهاده وضبطو قولو: 

أم: ٤بنافاهتا نقصود الوالية ن  حفظ ا٢بقوؽ،  (ٕبغفلة أو نسيان  لم ينفذ حكمو ( )
(، كقيل: ال يبطل بو كإف بطلت ْ(، أنا ُب ا١بنوف فعلى ا٤بشهور)ّكإ٢باقا للطارئ با٤بقارف)

(: ) ٔ( كقاؿ: ) ليس بشيء (، قاؿ الزركشي)ٓبو الوكالة؛ ألنو أقول ننها، حكاه ُب البحر)
( ع  ٕكإطبلقهم يقتضي أنو ال فرؽ بْب ا٤بطبق كا٤بنقطع، لك  نقل الرافعي ُب باب البغاة)

ك  فيو قيانو باألنور أنو ال ( أف اإلناـ لو كاف ٯب  كيفيق كزن  اإلفاقة أكثر، كٲبٖا٤باكردم)
(، كايتبعده ٗيعزؿ، كقيايو ُب القاضي كذلك، بل أكىل (، كأنا ُب اإلغهاء فجـز بو الرافعي)

(، كا)تار أنو ال ٯبوز؛ ألنو نرض ال ٲبنع صحة التولية، قاؿ َُالركياين ُب البحر)
احب (، كمل يذكر صُِ(: ) كىذا ىو ا٤بختار، كبو جـز ا٤باكردم أيضا)ُُالزركشي)

( أنو ال يضر، كىل ىو ُّااليتقصاء غّبه، كُب العهى كجو راذ، ا)تاره اب  أيب عصركف)
( يَبتب عليهها عود الوالية ن  غّب ٘بديد إذا زاؿ، كفيو كجهاف ُْيالب أك نانع؟ كجهاف)

                                 
 ( ياقط ن  بُ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ََُٖ / ّ( عجالة احملتاج )ْْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (ِٖٗ/  ْ( حارية الرنلي )ّٗٓ( ا٤بطلب العايل )ْ)
 (ُٖٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ٓ)
 (ُّٗ - ُّٖ( السراج الوىاج للزركشي )ٔ)
 (ٕٕ/  ُُ( العزيز )ٕ)
 ( ُُٕ/  ٗ( ا٢باكم )ٖ)
 (َْْ/   ُِ( العزيز )ٗ)
 (ُٖٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ُّٕ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 ( ُٓٓ/  ُٔ( ا٢باكم )ُِ)
 ( َُِ/ َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 (َّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُْ)



 51 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

 ( (.ِ(، كُب نعُب العهى ا٣برس ك الصهم)ُ: ا٤بنع)أصحهها
على ذىاب ا١بهيع، كليس كذلك، بل  يقتضي توقف االنعزاؿ (ٖ) ذىبت () ) كقولو:

(: ) أك )رج ع  أىلية االجتهاد كالضبط ٓ(، كعبارة احملرر)ْينعزؿ با)تبلؿ ذلك أك بعضو)
 (، كىي أحس .
( ٨بالف لكبلـ األصحاب فإهنم صرحوا باالنعزاؿ هبذه ٔ() حكمو لم ينفذكقولو: ) 

فإن زالت راده لقولو بعده: ) (: ) كىو نٖ( ، كقاؿ ُب التحرير )ٕاألنور ( قالو الزركشي)
 ((.ٗ()ىذه األحوال لم تعد واليتو في األصح

(، كالثاين: ينفذ  ُِ( لوجود ا٤بناُب)ُُ() ( لو فسق في األصحٓٔوكذا / )قولو: ) 
( إذا قلنا ال ينعزؿ اإلناـ بالفسق، أنا إذا قلنا ينعزؿ بو مل ينفذ ُْ(، كالوجهاف)ُّكاإلناـ )

ُب الفسق بارتكاب احملظورات، فإف كاف ن  جهة االعتقاد (، كىذا ُٓقضاء الفايق قطعا )
( ) أف الصحيح أنو ال يبطل ُ( ع  ا٢باكم)ُٕ(، كحكى ُب البحر)ُٔبُب على توليتو القضاء)

                                 
 (َُِ/  َُ( حواري الشركاين )ِٖٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُ)
 (ُِٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِْْ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِْٕ - ُْٕ/  ّ( األنوار ألعهاؿ األبرار )ٖٔٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ْٖٓ( احملرر )ٓ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُّٖ  - ُّٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ُٓٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 / ب[ ن  جِِٓ( ]َُ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِٗٓ/  ِ( فتح الوىاب )َْْ/  ْ(الديباج )ُِ)
 (ََّ/  ْقليويب كعهّبة )( حاريتا ََُٖ/  ّ(عجالة احملتاج )ُّ)
 (ُُِ/  َُ( األصح : عدـ النفوذ . ٙبفة احملتاج )ُْ)
 (ِْْ/  ٖ( هناية احملتاج )ْْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٓ)
 (ِٖٕ/  ُٔ( كفاية النبيو )ُٔ)
 (ُٗٓ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُٕ)
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، كالصحيح أنو ٲبنع ُب االبتداء؛ ألنو ال يقلد إال بتعديل كانل كال ينعزؿ إال ٔبرح كانل 
().ِ) 

أم كالوكالة، كألف  (ٖعد واليتو في األصح ()فإن زالت ىذه األحوال لم تقولو: ) 
(، كالثاين ٓ()ْالشيء إذا بطل مل ينقلب إىل الصحة بنفسو ، كلو زاؿ ا٤بانع كالبيع ك٫بوه)

تعود؛ ألف الوالية األكىل اقتضت دكاـ الوالية فإذا زاؿ ا٤بانع كجب العود ٗبقتضى السبب 
(، ٕؼ األب كا١بد لقوة كاليتهم )(، ك ٯبرم ا٣ببلؼ ُب الوصي كقيم ا٢بكم ٖببلٔاألكؿ)

كلو كاف الناظر نشركطا بالتعيْب ُب أصل الوقف فزالت أىليتو ٍب عادت، ففي فتاكل 
(، قاؿ الزركشي: ) كىو كها قاؿ، كال ينبغي ٦بيء )بلؼ فيو لقوتو ٖا٤بصنف ا١بـز بواليتو)

().ٗ) 
هلل عليو كيلم عزؿ ألف النيب صلى ا (ٓٔولئلمام عزل قاض َظَهَر منو خلل ()قولو: ) 

(، ُُ" ركاه أبو داكد) ال يصلي هبم بعدىا أبداإنانا يصلي بقـو بصق ُب القبلة، كقاؿ: " 

                                 

 (ُٗٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ) =
ضي أك جنونػو أك فسػقو فػوىل غػّبه ٍب بػاف )بلفػو ( كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )كلو أ)رب اإلناـ ٗبوت القاِ)

.. مل يقدح ذلك ُب كالية الثاين. كإذا أنكر كونو قاضينا .. نقل ُب )البحر( ع  جده أنػو ينعػزؿ، كأقػره ابػ  
الرفعػة عليػو، كيشػبو أف يقػاؿ : إف كػػاف لػو غػرض ُب ذلػك .. مل ينعػػزؿ، كإال .. انعػزؿ كالوكيػل. كلػو يػػافر 

 (  ُُٔ/  َُ بغّب إذف اإلناـ .. مل ينعزؿ بذلك. دنّبم ( النجم الوىاج ) القاضي يفرنا طويبلن 
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِْٕ/  ّ( األنوار ألعهاؿ األبرار )ّٓٔ/  ِ( جواىر العقود )ْ)
 (ّٖٔ/  ْ( األصح : عدـ العود . ٙبفة ا٢ببيب )ٓ)
 (ِّّ/  ْ( التدريب )ُُٔ/  َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 (ُّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِِٓ/  ْاحملتاج )( زاد ٕ)
 (ِّّ( ا٤بسا ل ا٤بنثورة )ٖ)
 (َُْ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
(، ن  حديث ُْٖ( برقم )َُّ/ُ( ين  أيب داكد  ،كتاب الصبلة : باب ُب كراىية البزاؽ ُب ا٤بسجد، )ُُ)

يػػكت عنػػو أبػػو داكد، كقػػاؿ أبػػو زرعػػة العراقػػي ُب حػػديث السػػا ب بػػ  )ػػبلد بلفػػظ " ال يصػػلي لكػػم " ، ك 
 .(: إيناده جيِّدُّٖ/ِ« )طرح التثريب»
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(: ) مل يظهر نرادىم ن  ِ(، قاؿ الزركشي )ُكإذا ثبت ىذا ُب إنانة الصبلة فالقضاء أكىل )
هر ننو )لل ٲبنع ن  التولية ابتداء كالتقرير دكانا كجب صرفو ىذه الصورة، كالتحقيق أنو إف ظ

كإف ارتاب ُب أنره، كظ  ذلك بقرا   كىي الصورة، فلو عزلو احتياطا كنظرا للهسلهْب ، 
( بوجوب العزؿ دفعا للهفسدة ، كلقولو صلى اهلل ّلك  جـز اب  عبد السبلـ  ُب أناليو )

 ( ْك مل ينصح فا١بنة عليو حراـ () ٍب مل ٯبهد ٥بمن  كيل ن  أنور ا٤بسلهْب عليو كيلم: ) 
( أم : فلو عزلو ٙبصيبل لتلك ا٤بزية ٓ() أو لم يظهر وىناك أفضل منوقولو: ) 

( أم: ٕ() أو مثلو وفي عزلو بو مصلحة كتسكين فتنة( ) ٔللهسلهْب، كال ٯبب ذلك)
( رضي اهلل عنهها ن  الكوفة ٤با ركوه ٗ(؛ ألف عهر عزؿ يعدا)ٖ، ككذا إف كاف دكنو) جاز

( ركاه  إين مل أعزلو ن  عجز ك ال )يانةإليو ُب كل ريء حٌب الصبلة، كقاؿ: ) 
 (، كمل ينكر فكاف إٝباعا.َُالبخارم)

                                 
 .(َِٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 .(ُِْالسراج الوىاج للزركشي ) ِ))
 .(ُِٔ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
، باب ن  ايَبعى رعيػة فلػم ينصػح، ( كىرىدى ُب الصحيحْب بلفظ نقارب ، صحيح البخارم ، كتاب األحكاـْ)

نا ن  كاؿ يلي رعية ن  ا٤بسلهْب ، فيهوت كىو غػاش ٥بػم ، إال حػـر اهلل »( بلفظ : ُُٕٓ( )ْٔ/  ٗ)
(، كلفظو َُْٔ( )ُْٗٓ/ّكصحيح نسلم ، كتاب اإلنارة : باب فضيلة األناـ العادؿ، )«. عليو ا١بنة

نػ  حػديث نعقػل بػ  « . نصح إال مل يد)ل نعهػم ا١بنػةنا ن  أنّب يلي أنر ا٤بسلهْب ٍب ال ٯبهد ٥بم كي»
 .يسار 

 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُُِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 ( ٗٓٓ – ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ََّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِٕٖ( اإلرراد )ٖ)
القرري  الزىرم ، أحد العشرة ا٤ببشري  با١بنة  كأكؿ نػ  ( يعد ب  أىب كقاص نالك ب  كىيب، أبو إيحاؽ ٗ)

ترٝبتو ُب : حلية  ىػ ( كىو آ)ر العشرة كفاة . ٓٓرنى بسهم ُب يبيل اهلل، ككاف ٦باب الدعوة ، ) ت : 
 ( ُٔ/  ّ( اإلصابة )َٔٔ/ ِ( االيتيعاب ) ِٗ/  ُاألكلياء )

لم : بػػاب قصػػة البيعػػة كاالتفػػاؽ علػػى عثهػػاف ( صػػحيح البخػػارم ، كتػػاب أصػػحاب النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػَُ)
 ( ن  طريق عهرك ب  نيهوف ع  عهر بو .ََّٕ( )ُٓ/ٓرضي اهلل عنهها ) عهر ب  ا٣بطابكنقتل 
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لكن ينفذ ( ) ِ: كإف مل تك  فيو نصلحة ؛ مل ٯبز عزلو بو)( أمُ() وإال فبل: ) قولو
كجـز  -( ، كالثاين : ْألف ا٤بنع ن  النفوذ ٯبر فسادا ُب أحكانو) (ٖالعزل في األصح ( )

(: ) قاؿ األصحاب: ٔ، كقاؿ اب  أيب الدـ )(ٓا٤بنع ، إذ ال حظ للهسلهْب) -بو البندٯبي 
، أك ٗب  دكنو ال ينفذ ُب ظاىر ا٤بذىب (ٖ( فوجهاف )ٕ) ، أك ٗبثلو /إف عزلو بأفضل ننو نفذ

 .(َُ( ُب تعليقهها: أنو ا٤بذىب )ٗ(، ككذا قاؿ القاضي ا٢بسْب كالشيخ إبراىيم ا٤بركذم)
  :تنبيو

( بأف لو عزؿ نفسو كالوكيل، كأف ا٤باكردم قاؿ ُب اإلقناع ُِ( كالنوكم)ُُجـز الرافعي)
(: ) إف ُٓ( ُب ررحو الكبّب )ُْقاؿ الشيخ أبو علي)(: ) ال ينعزؿ إال بعلم ن  قلده ( ك ُّ)

                                 
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُُِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُْٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٖٔٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ََُٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 (ْٗ( أدب القضاء الب  أيب  الدـ )ٔ)
 / أ[ ن  بِْٖ( ]ٕ)
 (ِّْ/  ْ( التدريب )ٖٔٓ/  ُٖ( األرجح : النفوذ . هناية ا٤بطلب )ٖ)
انتهت إليو ر اية العلػم ببغػداد لػو التعليقػة ُب الفقػو ، ) ت :  إبراىيم ب  أٞبد ب  ٧بهد أبو العباس الركياين( ٗ)

( طبقػػات الشػػافعية البػػ  قاضػػػي  ُّ/  ٕترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل للسػػبكي ) ىػػػ (  .َّْ
 (ُِٕ/  ْ( رذرات الذىب )َّٓ/  ُرهبة )

 (ُِْسراج الوىاج للزركشي )( الَُ)
 (ُّْ/ ُِ( العزيز )ُُ)
 (ُِٓ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 (ُٔٗ( اإلقناع للهاكردم )ُّ)
، نػػ  أصػػحاب الوجػػوه ، صػػنف اإلفصػػاح كاحملػػرر كىػػو أكؿ كتػػاب  ا٢بسػػ  بػػ  القايػػم أبػػو علػػي الطػػربم( ُْ)

( كفيػػػػات َِٖ/  ّترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل ) ( َّٓاجملػػػػرد ، )ت : صػػػػنف ُب ا٣بػػػػبلؼ 
 (ِٔ/  ُٔ( يّب أعبلـ النببلء )ّٖٓ:  ُاألعياف )

 (ّٖٓ( توقيف األحكاـ )ٓٗ - ْٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُٓ)
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(: ) إف مل يتعْب عليو ِ( )ُ، كقاؿ رريح الركياين)(تعْب عليو مل ينعزؿ، كإال فاألصح االنعزاؿ
( : ) إذا تعْب ّ، كإف تعْب مل ينعزؿ ُب أظهر الوجهْب ( ، كقاؿ الشيخ عز الدي )انعزؿ

ؿ ، والية الزنة ُب حقو ال تقبل العزؿ كال االنعزاا٤بتويل كمل يوجد ن  يقـو نقانو ، كانت ال
 .(ْ)إال أف يوجد ن  يقـو نقانو (

(، كقيل : ٔأم: قطعا) (ٓوالمذىب أنو ال ينعزل قبل بلوغو خبر عزلو (): ) قولو
(؛ لعظم الضرر بنقض األحكاـ كفساد ٕعلى قولْب  كالوكيل، أظهرٮبا: عدـ العزؿ )

( ُب اللطيف ٗ(، كجعل اب  )ّباف)ٖة ٖببلؼ الوكيل / )األنكحة كإبطاؿ التصرفات العان
٧بل ا٣ببلؼ: نا إذا حكم برضى ا٤بتحاكهْب، فإف كاف بغّب رضى احملكـو عليو فحكهو 

                                 
اإلنػػاـ القاضػػي تػػوىل القضػػاء ىػػو كأبػػوه كجػػده صػػنف ُب  رػػريح بػػ  عبػػد الكػػرمي بػػ  أٞبػػد أبػػو نصػػر الركيػػاين( ُ)

األصػػػوؿ كالفػػػركع كا٤بتفػػػق كا٤بختلػػػف نػػػ  نصػػػنفاتو "ركضػػػة ا٢بكػػػاـ" ك " نرايػػػيم ا٢بكػػػاـ" ك " ا٢بقػػػا ق ُب 
افعية ( طبقات الشَُِ/  ٕترٝبتو ُب : طبقات الشافعية الكربل ) ىػ ( . َٓٓالشركط كالوثا ق" )ت : 

 (َِٗ( طبقات الشافعية الب  ىداية اهلل )َِٖ/  ُلئلينوم )
 (ََُ( ركضة ا٢بكاـ )ِ)
 (ِٕٓ/  ِ( القواعد الكربل )ّ)
 ( كتب ُب حارية )أ( نا نصو :ْ)
)ىذا ُب األنر العاـ، أنا الوظا ف ا٣باصػة كاإلنانػة كاألذاف كالتصػوؼ كالتػدريس كالطلػب كالنظػر ك٫بػوه .. فػبل  

ا بالعزؿ ن  غّب يبب كها أفٌب بو كثّب ن  ا٤بتأ)ري ، ننهم قاضي القضاة تقي الدي  ب  رزي  ينعزؿ أرباهب
 كالشيخ؛ فقاؿ : كيل تدريسنا .. مل ٯبز عزلو ٗبثلو كال بدكنو، كال ينعزؿ بذلك ، كال رك ُب التحرمي.

ثبتػػْب ُب الػػديواف بسػػبب .. كُب )الركضػػة( ُب آ)ػػر )بػػاب الفػػيء(: أنػػو إذا أراد كيل األنػػر إيػػقاط بعػػض ا١بنػػد ا٤ب
جاز ،  كبغّب يبب ال ٯبوز. كإذا ثبت ىذا ُب ا٢بقوؽ العانة .. ففي ا٣باصة أكىل ، كقد قالوا : إف الفقيو 

 (ُْٔ/  َُال يزعج ن  بيت ا٤بدرية ، لثبوت حقو بالسبق (. النجم الوىاج ) 
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب ) ٓ))
 (ِّْ/  ْ)( التدريب ََُٖ/  ّعجالة احملتاج ) ٔ))
 (ََّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 / ب[ ن  إّٖٔ( ]ٖ)
أبػو علػػي البغػدادم نػػ  أفاضػل الشػػيوخ عػرض عليػػو القضػاء فلػػم يقبػل ألػػف "  ا٢بسػْب بػ  صػػاّب بػ  )ػػّباف( ٗ)

( طبقػػات الشػػافعية البػػ  ُِٕ/  ّ : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل )ىػػػ ( . ترٝبتػػو ُب َِّاللطيػػف" )ت : 
 (ِٖٗ/  ِ(  رذرات الذىب  )ُْْ/  ُقاضي رهبة )
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فرؽ، نعم لو رضيا ٕبكهو  : ) كنقتضى كبلـ ا١بههور أنو ال (ُباطل قطعا، قاؿ الزركشي )
، كتكفي ؛ حٌب يعترب راىداف أكىل ، كينبغي إ٢باؽ )رب العزؿ ٖبرب التولية ، بلكالتحكيم

 االيتفاضة، كال يكفي الكتاب اجملرد عنهها ُب األصح فيهها (.
( فأنت معزول فقرأه ٖ( إذا قرأت كتابي / )ٕوإذا كتب اإلمام ]إليو[ ): ) قولو
 .(ٓ.)لو طالعو كفهم نا فيو كمل يتلفظ أم: قطعا لوجود الشرط، ككذا (ْانعزل ( )
ألف القصد ُب العزؿ اإلعبلـ، كىو  ؛(ٙئ عليو في األصح ()وكذا إن قر : ) قولو

، كها لو قاؿ لزكجتو إف قرأت كتايب فأنت : ال ينعزؿ(، كالثاينٕحاصل بقراءتو كقراءة غّبه)
 (: ) اتفق األصحاب على التسوية بْب ىذاٗ(، كقاؿ اإلناـ)ٖطالق، فقرئ عليها ال يقع)

، كصرح ُب الذ)ا ر ه أف ا١بههور على عدـ العزؿنقتضا، ك كبْب الطبلؽ ُب ا٣ببلؼ كالوفاؽ(
 ( .ُُ( )اصة )َُ)الصيدالينبنقلو ع  األصحاب، كحكى العزؿ ع  

 (ُِوينعزل بموتو وانعزالو من أذن لو في شغل معين كبيع مال ميت ( ): ) قولو
يل االنعزاؿ قبل أف تشبيو أكال بالوك(، كقضية الُّأم: ك٠باع رهادة كغّبه ن  القضايا ا١بز ية)

                                 
 (ُّٕ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 _ قولو : )إليو( ياقط ن  ج ِ))
 / أ[ ن  جِِٓ( ]ّ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِٗٓ/  ِ( فتح الوىاب )ٓ)
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب )( ٔ)
 (ّْٖ/  ْ( التجريد لنفع العبيد )ََُٖ/  ّ( عجالة احملتاج )ٕ)
 .(ُِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖ)
 .(ٕٖٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 ( ٧بهد ب  داكد ب  ٧بهد أبػو بكػر ا٤بػركزم ا٤بعػركؼ بالصػيدالين لػو رػرح فػركع ابػ  حػداد ، كال تعػرؼ يػنةَُ)

( طبقات الشافعية ّٖ/  ِ( طبقات الشافعية لئلينوم )ّْٔ/ ٓطبقات الشافعية الكربل ) ينظركفاتو .
 .(ُِْ/  ُالب  قاضي رهبة )

 ( ّّٕ – ِّٕ( ا٤بطلب العايل )ٕٖٓ/ ُٖهناية ا٤بطلب )ُُ))
 .(ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 .(ُٓٔ/  َُ(  النجم الوىاج )ُْٗ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ُّ))
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 .(ِ( انعزالو .)ُ، لك  اب  يراقة قيده ٗبا إذا علهوا نوتو )أك( )يبلغهم ا٣برب
ألنو إ٭با  (ّواألصح انعزال نائبو المطلق إن لم يؤذن لو في االستخبلف ()قولو ) 

؛ ألف أم: فينعزؿ (ٓأو قال: استخلف عن نفسك أو أطلق ()( ) ْجوز ٢باجة ا٤بعاكنة)
( ينعزؿ؛ ألنو نأذكف ن  ٖ() فبل( أم ) ٕ() فإن قال استخلف عني( ) ٔكاليتو قد زالت)

(، ) كىذا إذا مل يعْب ن  يستخلفو، فإف َُ( يفّبا ُب التولية)ٗجهة اإلناـ فكاف ]األكؿ[)
قاؿ : ايتخلف فبلنا فهو كقولو : ايتخلف عِب فبل ينعزؿ؛  ألنو قطع نظره بالتعيْب كجعلو 

 .(ُّقالو الزركشي ) ،( (ُِ( كالركياين )ُُ، أرار إليو ا٤باكردم)يفّبا
( انو ال ينعزؿ ُْكاحَبز بنا بو عها لو نصب اإلناـ بنفسو نا با عنو، فع  السر)سي) 

: ) كٯبوز أف يقاؿ إذا (ُٓٗبوت القاضي كانعزالو؛ ألنو ُب ا٢بقيقة نا ب اإلناـ: قاؿ الرافعي)
: ) كيوافق ىذا (ُٔ، قاؿ ُب التحرير )(األصل مل يبق النا ب كاف اإلذف نقيدا بالنيابة كمل يبق

( كجهْب ُب أنو ىل للقاضي عزؿ ىذا الذم ايتنابو اإلناـ ع  ُٕالبحث حكاية ا٤باكردم)
                                 

 (  ُب ج ) ك انعزالو (ُ)
 (ُُٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب ) ّ))
 (ْْٕ/  ْبداية احملتاج ) ْ))
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب ) ٓ))
 (ّْْ - ِْْ/  ْالديباج ) ٔ))
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب ) ٕ))
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 _ قولو ) األكؿ ( ياقط ن  )ج( ٗ))
 (ُِٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َِْ/  ٓهية )الغرر الب َُ))
 (ِّٗ/ ُٔا٢باكم ) ُُ))
 (ُٖ/  ُُٕبر ا٤بذىب ) ُِ))
 (ُِٓالسراج الوىاج للزركشي ) ُّ))
 (ُِٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب ) ُِّ/  َُ( حواري الشركاين )ُْ)
 (ّْْ/ ُِالعزيز ) ُٓ))
 (ْٓٓ/ ّٙبرير الفتاكل ) ُٔ))
 (ٖ/  ُٔا٢باكم ) ُٕ))
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 القاضي، فإنو نٌب كاف لو عزلو انعزؿ ٗبوتو (.
ألف اإلناـ يعقده للهسلهْب، فإذا نات مل  (ٔوال ينعزل قاض بموت اإلمام ()قولو ) 

( ُب ِ)الصيهرمبطل نا عقده لغّبه ، كويل ا٤برأة إذا زكجها ٍب نات ال يبطل النكاح، قاؿ ي
اإليضاح: كيكونوا على كاليتهم، حٌب يلي إناـ آ)ر فيقرىم أك يصرفهم، ككل ن  كاله اإلناـ 

عهـو ود ا٤بعُب فيو، كىو عانا كوكيل بيت ا٤باؿ كناظر ا١بيوش كا٢بسبة كالوقف كذلك ، لوج
 .(ّ.)ا٤بصلحة للهسلهْب

أم: لابل ٚبتل ا٤بصاّب، كصار يبيلهم  (ٗوال ناظر يتيم ووقف بموت قاض ()قولو ) 
( ٗ( كالركياين)ٖ( كا٤باكردم )ٕ( )ٔ(، كقاؿ الفوراين)ٓيبيل القواـ ا٤بنصوبْب ن  جهة الواقفْب)
( كا٣بلفاء فتجرم فيهم األكجو، قاؿ ُُ)( كالغزايلَُإف ا٤بشهور القطع بو، كجعلهم اإلناـ)

؛ ألهنها دكف نا بو ا٤بطلق، كإذا كاف فيو )بلؼ فه  دكنو ا ىو ا٤بتجو: ) كىذ(ُِالزركشي )
 أكىل (.

                                 
 (ٗٓٓ)( ننهاج الطالبْب ُ)
( عبػػد الواحػػد بػػ  ا٢بسػػْب أبػػو القايػػم الصػػيهرم نسػػبة إىل صػػيهر هنػػر ُب البصػػرة ،  نػػ  أصػػحاب الوجػػوه ُب ِ)

 ّترٝبتو ُب :  طبقات الشافعية الكػربل )  ىػ ( .َْٓا٤بذىب ، ن  تصانيفو اإليضاح ك الكفاية ) ت : 
 (َُْ( طبقات الفقهاء )ُِٕ/  ِ( طبقات الشافعية لبلينوم )ّّٗ/  

 (ّْْ/  ْ( الديباج )ُِٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َٔٓ/  ّ( العباب )ْْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
ىػ  ُْٔأبو القايم ا٤بركزم ييد فقهاء نرك ، ألف اإلبانة كالعهدة ) ت :   عبد الرٞب  ب  ٧بهد ب  فوراف( ٔ)

( يّب  ِٓٓ/  ِ( طبقات الشافعية لبلينوم )  َُٗ/   ٓترٝبتو ُب :  طبقات الشافعية الكربل )  ( .
 (ِْٔ/  ُٖأعبلـ النببلء )

 (َِِ/ ُالشانل )  ٕ))
 (ّّّ/ ُٔ( ا٢باكم )ٖ)
 (ُٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (ٕٖٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ِٔٗ/ ٕ( الوييط )ُُ)
 (ُٓٓلزركشي )( السراج الوىاج لُِ)
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( أم : كنت حكهت كال ُ() وال يقبل قولو بعد انعزالو حكمت بكذاقولو ) 
كبعت كذا على ، كعقدت نكاح فبلنة على فبلف ، (، كُب نعناه: ثبت عندم كذاِبينة)

٧بجورم با٢بكم ؛ ألف ن  ال يقدر على اإلنشاء ال يقدر على اإلقرار، كها ال يقبل قوؿ 
الوكيل بعد العزؿ ، بل أكىل فلو قاؿ: صرفت ناؿ الوقف ١بهتو العانة أك ُب عهارتو الٍب 

 (.ّيقتضيها ا٢باؿ، قبل قولو ببل ٲبْب )
أم : كشهادتو على  (ٗحيح ()فإن شهد مع آخر بحكمو لم يقبل على الصقولو ) 
(، ٔ، كالثاين: يقبل كها لو رهدت ا٤برضعة أهنا أرضعت كمل تطلب األجرة )(ٓفعل نفسو )

( بأف الرضاع ن  فعل الولد فجازت رهادهتا فيو ٖ(  على الصحيح / )ٕكفرؽ ا٤باكردم)
أنو لو  يوىم( ٜ) مع آخر (كا٢بكم ن  فعل نفسو فلم ٯبز أف يكوف راىدا فيو ، كقولو: ) 

: ) كنقتضى كبلنهم جرياف (ُُ(، قاؿ الزركشي)َُرهد بذلك كحده ال يقبل قطعا)
ا٣ببلؼ ُب ا٢بالْب كقد يكوف ا٢بق ٩با يثبتو راىد كٲبْب فلو حذفو لكاف أحس  ، ك)رج 

 (( .ُّ( الرافعي )ُِٕبكهو نا لو رهد أف فبلنا أقر ُب ٦بلس حكهو بكذا فيقبل قطع بو / )
أم : كها تقبل  (ٗٔجائز الحكم قبلت في األصح () أو بحكم حاكمقولو ) 

                                 
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِٗٓ/  ِ( فتح الوىاب )َْٓ/  ّ( إ)بلص الناكم )ِ)
 (ْْٖ/  ْ( بداية احملتاج )ْٓٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْْ/  ْ( الديباج )ٓ)
 (َٗٓللغهراكم )( السراج الوىاج ُُٖ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٔ)
 (ّّٖ/ ُٔ( ا٢باكم )ٕ)
 / ب [ ن  ب ِْٖ( ]ٖ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُِٓ/  ْ( نغِب احملتاج )َُ)
 ( ُٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 / ب[ ن  ج ِّٓ( ]ُِ)
 (ْْٓ-ْْْ/ ُِ( العزيز )ُّ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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، ألنو قد يريد نفسو فوجب (، كالثاين: ا٤بنعُرهادة ا٤برضعة برضاع ٧بـر ، كمل تذكر فعلها )
، كالوجهاف نفرعاف على أنو لو قانت بينة على حكم حاكم قبلت ، (ِالبياف ليزكؿ اللبس)

 ( .ّكال يشَبط تعيينو على ا٤بذىب)
أم: كإف مل تك  بينة؛ ألنو أىل  (ْقولو قبل عزلو حكمت بكذا () ويقبلقولو ) 

(، كيواء بْب نستنده باإلقرار أك بالبينة أك أطلق؛ ألنو ال ٰبكم إال ن  ٓلئلنشاء ُب ا٢باؿ)
 (.ٕ(عنو )ٔالوجو الذم يسوغ ] ا٢بكم [)

(، ٗألنو ليس لو اإلنشاء ىناؾ) (ٖفإن كان في غير محل واليتو فكمعزول ()قولو ) 
، كتقبل إذا قاؿ حكم بو حاكم ، كٯبيء ا٣ببلؼ فيو نقتضاه أنو ال تقبل رهادتو ٕبكهوك 

كإف مل يصرحوا بو، نعم ىذا أكىل بالقبوؿ ن  ذلك، كيواء كاف ا٣بصهاف ن  أىل عهلو أك 
 (.ُُ( أك ال، قطع بو األصحاب)َُال، ُب ٧بل كالية ]ا٤بستنيب[)

بعضهم أنو ال ينفذ حكهو ُب غّب ] ٧بلو ا٤بعد ، كظ  كا٤براد ٗبحل كاليتو : بلد قضا و
 .(ُّ)اب  الصبلح كا٤بصنف ُب الطبقات ، نبو عليو( للحكم، كىو )طأُِ[)

ولو ادعى شخص على معزول أنو أخذ مالو برشوة أو شهادة عبدين مثبل : ) قولو

                                 
 (ِّٔ/  ْ( التدريب )َُُٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُ)
 (َُّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 (ُٓٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْْْ/  ْ( الديباج)َُٖ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٓ)
 ( _ قولو )ا٢بكم( ياقط ن  )ب(ٔ)
 (َٕٓ/  ّ( العباب )ُِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (ٗٓٓهاج الطالبْب )( ننٖ)
 (ْْْ/  ْ( الديباج )ٗ)
 ( _ قولو )ا٤بستنيب( ياقط ن  )ج(َُ)
 (ُْْ/  ٖ( التهذيب )ُُ)
 ( _ قولو ) ٧بلو ا٤بعد ( ياقط ن  )ج(ُِ)
 (ُٖٔ/  َُ(النجم الوىاج )ُّ)
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( دكف إحضاره ِ، فؤلنو يتعذر) إثباتو ()أنا ُب الرروة (ٔأحضر وفصلت خصومتهما ()
غصب، فهو ، كأنا ُب الثانية فؤلنو ُب ا٢بقيقة قيايا على نا لو ادعى عليو غصباب فوج

( ُب الثانية ع  ْ، كحكى اإلناـ)( ُب الصورتْبّ، جـز بو الرافعي)آكد ن  دعول الرروة
: أ)ذ قوؿ( كجو أهنا ال تسهع، حٌب يٓ، كُب التقريب)الدعولراقيْب كجهْب ُب قبوؿ ىذه الع

ثلو ( ررعا كها نٔ، كإ٭با ٯبب إحضاره إذا ذكر رياا يقتضي ا٤بطالبة / )نِب ا٤باؿ ظلها
 ؛ إذ قد ال يكوف لواره ُب ٦بلس ا٢بكم كمل يعْب رياا، مل ٯبب إليو، فلو طلب إحضا٤بصنف

، (ٕ، كىو نقتضى كبلـ الرافعي)حق كإ٭با قصده ابتذالو با٣بصونة، صرح بو العراقيوف كغّبىم
 . (ٗ: نثلثة الراء )(، كالرروةٖكال يتعْب ا٢بضور بل يكفي التوكيل)

أم : إذا قاؿ : حكم  (َُوإن قال حكم بعبدين و لم يذكر ماال أحضر (): ) قولو
، كأنو ال ٯبوز كأنا أطالبو بالغـر( بشهادة عبدي  أك فايقْب كىو يعلم ذلك ُُ]علي[)

 . لو قاؿ: غصب نِب ( أنو ٰبضره، كهاُِفاألصح عند الركياين كغّبه)
: ال ٰبضره إال ببينة تقـو على نا ( أمُّ() وقيل ال حتى تقوم بينة بدعواه: ) قولو

، كالظاىر ن  أحكاـ القضاة ٗبا يدعيو ؛ ألنو كاف أنْب الشرعيدعيو أك على إقرار ا٤بعزكؿ 

                                 
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (  ) إتيانو ( ُب )ب(ِ)
 (ْْٕ -ْْٔ/ ُِ( العزيز )ّ)
 (ٖٗٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ّْٗ( ا٤بطلب العايل )ٓ)
 / أ[ ن  أّٖٖ( ]ٔ)
 (ْْٖ/ ُِ( العزيز )ٕ)
 (ّْٖ/ ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 ( ِِّ/  ُْ( لساف العرب )ٗ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (  قولو : )علي( ياقط ن  جُُ)
 ( ُٕٔ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُُٕ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُِ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( ، ُذلة)، صيانة لوالة ا٤بسلهْب ع  الب، فبل يعدؿ ع  الظاىر إال ببينة نفوذىا على الصحة
( ُب ٓ( كا٤بنهاج)ْ، كنقتضى كبلـ احملرر)(ّ( كالشرح الصغّب ترجيحو)ِكنقتضى كبلـ احملرر)

: ) إذا قلنا بو (ٕ( كالنوكم )ٔحكايتو ، ٠باع البينة ُب حاؿ غيبتو ] ، لك  قاؿ الرافعي )
، ره ع  ثبت( كيكتفى هبا ، كلك  الغرض أف يكوف إحضاٖفليس على نعُب أف البينة تقاـ[)

فإف أجابوا بذلك ، القاضي ىل للدعول صحة كحقيقة ؟  ، كيسأ٥بمفيحضر ا٤بدعي الشهود
 .هد الشهود ُب كجهو على ا٤بعهود (أحضر ا٤بعزكؿ كادعى ا٤بدعي كر

( ألنو كاف أنْب الشرع ، ٗ() فإن حضر وأنكر صدق ببل يمين في األصح: ) قولو
(: ) كىو ُُ، قاؿ الزركشي )(َُلباطلة )فيصاف ننصبو ع  التحليف كاالبتذاؿ با٤بنازعات ا

قلت األصح بيمين واهلل (. ) (ُِ)افعي كها نقلو رريح الركياين، فقد نص عليو الشالصواب
كتابع ا٤بصنف فيو العراقيْب (، ُْ" )كاليهْب على ن  أنكر: " ) لعهـو قولو ( ُّ() أعلم

األصح تصديقو ببل لفهم ُب الباب الثالث ن  الدعاكل ، فقاؿ : ) ، ٍب )ا(ُٓكالركياين )
                                 

 (ِِٓ/  ْ( إعانة الطالبْب )ْْٓ/  ْاالديباج )( ُ)
 (ْٖٔ( احملرر )ِ)
 (ْْٗ/  ْ( بداية احملتاج )ُٗٔ/ َُ( النجم الوىاج )ّ)
 (ْٖٔ( احملرر )ْ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْْٕ/ ُِ( العزيز )ٔ)
 (َُّ-ُِٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 و فليس على نعُب أف البينة تقاـ( ياقط ن  ب(  قولو : )لك  قاؿ الرافعي كالنوكم : إذا قلنا بٖ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )َُْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 (ُٕٔ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 (ُٔٓ - ُٓٓ( ركضة ا٢بكاـ )ُِ)
 (ٗٓٓننهاج الطالبْب ) ُّ))
/ ٖ( ، كالسػػن  الكػػربل للبيهقػػي )ُُّٗ( )ُُّ/  ْ(  يػػن  الػػدارقطِب كتػػاب ا١بػػدكد كالػػديات كغػػّبه )ُْ)

( ن  حديث عبد اهلل ب  عهرك ب  العاص رضي اهلل عنهها ، كصححو األلباين ُب إركاء ُْْٓٔ( )ُِّ
 (ِٕٗ/ ٖالغليل )

 (ُِٕ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُٓ)
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، كها )صصت ا٤ببلنسة ُب اآلية (ِ(، كعلى ىذا فعهـو ا٢بديث ٨بصوص با٤بعُب)ُ() يمين
( ، فإف اليهْب إ٭با توجهت على ا٤بنكر الهتانو بدفع الضرر ع  نفسو ، كىو ننتف (ّباحملاـر

ا فيه  عزؿ تعديا نع بقاء تتطرؽ إليو هتهة  ، نعم ىذ ؛ ألنو أنْب الشرع ال(ُْب القاضي /)
، فأنا ن  ظهر فسقو كجوره كعلهت )يانتو ، فالظاىر أنو ٰبلف قطعا ( قالو الزركشي أىليتو
(.ٓ) 

نا نر ُب  (ٙولو ادُِّعَي على قاٍض َجوٌر في حكم لم تسمع وتشترط بينة (): ) قولو
، أنا ا٤بتويل إذا ادعي عليو جور ، فإف تعلق ٕبكم كأراد ا٤بدعي تغرٲبو مل عزكؿعلى ا٤ب الدعول

ادعي على الشاىد أنو رهد بالزكر؛  ٲبك  كمل ٰبلف القاضي كال يغِب إال البينة ، ككذا لو
، كلو فتح باب ٙبليفهها النسد األنر كرغب القضاة ع  القضاء ألهنها أنيناف بالشرع

( أف قياس ا٤بذىب التحليف ُب ٝبيع ٖ، كع  الشيخ أيب حاند)(ٕكالشهود ع  الشهادات)
، قاؿ (َُ، ككذا قالو الرافعي)ليهم ا٣بيانة( إذا ادعيت عٗذلك كسا ر األنناء / )

:  ) (ُّ، كقاؿ الزركشي)كبينهم أنو أنْب الشرع ٖببلفهم (: ) الفرؽ بينو (ُِ()ُُالسبكي)

                                 
 الركياين (( كعبارة الركضة : )كإف أنكر صدؽ بيهينو على األصح عند العراقيْب ك ّٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُ)
 (ّ/  ُِ( ررح النوكم على نسلم )ِ)
 (َُٕ/  َُ( النجم الوىاج )ِِْ/  ٓ( تفسّب القرطيب )ّ)
 / أ[ ن  جِْٓ( ]ْ)
 (ُٕٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )َْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 (ّٖٓ / ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٖ)
 / أ[ ن  بّْٖ( ]ٗ)
 (ْْٗ-ْْٖ/ ُِ( العزيز )َُ)
األنصارم اإلنػاـ الفقيػو القاضػي نكثػر نػ  التصػنيف نػ  نصػنفاتو  علي ب  عبد الكاُب ب  علي السبكي( ُُ)

ٝبتػػػو ُب : طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػربل تر  ىػػػػ ( . ٕٔٓتكهلػػػة اجملهػػػوع ، ا٤بسػػػا ل ا٢بلبيػػػة ، الفتػػػاكل ) ت : 
 (ُّْ/  ّ( الدرر الكاننة )ُِّ/  ُ( حس  احملاضرة ) ُّٗ/  َُللسبكي ) 

 (ِْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖٓٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُِ)
 (ُٕٔ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
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 ف (.كنا قالو الشيخ أبو حاند ىو الوجو ُب ىذا الزنا
( أم بل ٖباصة نفسو ) ِ() بحكمو أم دعول ا١بور )( ٔوإن لم تتعلق (): )قولو

ف )ليفتو ينعزؿ ٗبوتو ( ، كقيل : إذا قلنا أْ( أم كاآلحاد)ّ() حكم بينهما خليفتو أو غيره
( ٕ، كطرده الرافعي ُب أبعاضو)(ٔ، كحكاه ا٤باكردم ن  غّب بناء)(ٓ. قالو الغزايل)مل ٰبكم لو

عليو نعزكال أك غّب نعزكال بأنو حكم ليس على قواعد الدعاكل  الدعول: ) ٠باع (ٍٖب قاؿ)
نت لو بينة فليقهها ُب كجو ، كإ٭با القصد فيها التدريج إىل إلزاـ ا٣بصم ، فإف كاةا٤بلزن

 ، كنا ينبغي أف تسهع على القاضي بينة كال أف يطالب بيهْب (. ا٣بصم

                                 
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ْْٔ/  ْ( الديباج )ْ)
 (ِٕٗ/  ٕ( الوييط )ٓ)
 (َّْ/ ُٔ( ا٢باكم )ٔ)
 (ْْٗ-ْْٖ/ ُِ( العزيز )ٕ)
 (ّْٗ/ ُِالعزيز ) ٖ
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 فصل 
كتب لعهرك  - -( أم: نا فوضو إليو، فإف النيب ُ() ليكتب اإلمام لمن يوليو) 
(، كتعبّب ا٤بصنف ببلـ ْ( ٤با بعثو إىل اليه ، ركاه األربعة)ّ( ) رضي اهلل عنو ()ِ)ب  حـز

 -ليو السبلـ ع -(، ك٥بذا مل يكتب ٓاألنر يقتضي كجوبو كليس كذلك، بل ىو نستحب)
(، كاقتصر على كصيتو، فيستحب أف يوصيو بتقول اهلل تعاىل، كالعهل ٗبا ُب العهد، ٤ٔبعاذ )

كالتثبت ُب القضاء، كنشاكرة العلهاء، كُب نعُب اإلناـ القاضي الكبّب إذا ايتخلف ُب 
 (.ٕأعهالو البعيدة )
أم:  (ٖحال ()ويشهد بالكتاب شاىدين يخرجان معو إلى البلد يخبران بالقولو ) 

(، قاؿ األصحاب: ٗٗبشاىدة التولية حٌب يلـز أىلو قضاؤه؛ إذ ال ٲبك  قبوؿ ٦برد دعواه)
كليس ىذا على قواعد الشهادات، إذ ليس ىناؾ قاض يؤدم الشهادة عنده ]قالو 

( فيو نصب أتباع ا٤بذاىب األربعة، اعتربت حقيقة ُ، ٍب إف كاف البلد )يعتاد()(َُالرافعي)
                                 

 .(َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
صػػارم ا٣بزرجػػي، رػػهد ا٣بنػػدؽ فهػػا بعػػدىا ، ككػػاف ، أبػػو الضػػحاؾ  األنعهػػرك بػػ  حػػـز بػػ  زيػػد بػػ  لػػوذاف( ِ)

( ُُٓ/ ْ( اإلصػػابة )ُُِٕ/ ّترٝبتػػو ُب : االيػػتيعاب ) . ا٣بهسػػْب بعػػد نػػات ، ٪بػػراف علػػى النػػيب 
 .(َِ/  ٖهتذيب التهذيب )

 .(  قولو : ) رضي اهلل عنو ( زيادة ن  جّ)
ذكػػػر حػػػديث عهػػػرك بػػػ  حػػػـز ُب العقػػػوؿ،  ( ك يػػػن  النسػػػا ي ، كتػػػاب البيػػػوع،ِٕٓ( ا٤برايػػػيل أليب داكد )ْ)

( كمل أره عنػػد الَبنػػذم ك ِٖٔ/  ٕ(، كإيػػناده نريػػل كهػػا قػػاؿ ُب اإلركاء )ّْٖٓ( بػػرقم )ٖٓ-ٕٓ/ٖ)
 اب  ناجو .

 .(ُٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ِٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
( ُْٖٓ( )ُُٗ/  ِدقة )( صػػحيح البخػػارم ، كتػػاب الزكػػاة : بػػاب ال تؤ)ػػذ كػػرا م أنػػواؿ النػػاس ُب الصػػٔ)

( نػ  طريػق ُٗ( )ُٓ/  ُكصحيح نسػلم كتػاب اإلٲبػاف : بػاب الػدعاء إىل الشػهادتْب كرػرا ع اإليػبلـ )
 اب  عباس رضي اهلل عنهها ،

 (ُٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِٓ( التنبيو )ٕ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َُّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٖٗ/  ٕ( الوييط )ٗ)
 (َْٓ/ ُِ) ( العزيزَُ)
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(، كلو أرهد كمل يكتب كفى، فإف االعتهاد على ّ( كىو ا٤بتجو قالو الزركشي)ِالشهادة [)
 (.ْالشهود )

أم: إذا مل يشهد كال كتب إذ مل ينقل  (ٓوتكفي االستفاضة في األصح ()قولو ) 
( ، كالثاين : ا٤بنع ؛ ألف ٔكال ع  ا٣بلفاء) -صلى اهلل عليو كيلم  -اإلرهاد ع  ريوؿ اهلل 

 (.ٕبااليتفاضة )العقود ال تثبت 
: بغّب ايتفاضة كال إرهاد ؛ إلنكاف أم (ٖال مجرد كتاب على المذىب ()قولو ) 

(، ككجو ُُ( ع  نفهـو كبلـ األصحاب، كقيل: كجهاف)َُ(، حكاه الرافعي)ٗالتحريف)
( ُّ(، كصححو ُب اإلرراؼ)ُِالقبوؿ عدـ ا١براءة ُب نثل ذلك على اإلناـ )

 ( ُب اإليضاح.ُْ)كا١باجرني
( ألنو البد لو ننهم، ُٓ() ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدولوقولو ) 

                                 

 (  ُب ب : نعتاد ُ) =
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب حاريتهاِ)
 (ُِٕ( السراج الوىاج للزركشي )ّ)
 (ُٕٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٕٖ( اإلرراد )ْ)
 .(َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(ْْٔ/  ْ( الديباج )ُُُٔ/  ّ( حلية العلهاء )ٔ)
 .(َُٖٓ/  ْاج )( عجالة احملتٗٔٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 .(َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .(ِٕٓ/  ْ( زاد احملتاج )َْْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ٗ)
 .(َْٓ/ ُِ( العزيز )َُ)
 .(َِّ/  ْ( أصحهها : ا٤بنع . حاريتا قليويب كعهّبة )ُُ)
 .(َُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
 .(ُٖٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُّ)
( ٧بهػػد بػػ  إبػػراىيم بػػ  أيب الفضػػل السػػهلي  أبػػو حانػػد ا١بػػاجرني  نسػػبة إىل بلػػدة بػػْب جرجػػاف كنيسػػابور ، ُْ)

طبقػػػػات الشػػػػافعية ترٝبتػػػػو ُب :  ىػػػػػ ( . ُّٔنفػػػٍب نيسػػػػابور ، صػػػػنف الكفايػػػػة كإيضػػػػاح الػػػػوجيز ، ) ت : 
 (ٔٓ/  ٓ( رذرات الذىب ) ِٔٓ/  ْ( كفيات األعياف )ُٗ/  ٓالكربل ) 

 (َٔٓنهاج الطالبْب )( نُٓ)
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 (.ُفايتحب تقدـ العلم هبم قبل )ركجو، كإال ففي الطريق أك حْب يد)ل )
نزؿ ُب بِب  - -( ؛ ألف النيب ّ( أم: صبيحتو )ِ() ويدخل يوم االثنينقولو ) 

 (ْ. ركاه البخارم)ْبعهرك ب  عوؼ يـو االثن
، (ٕ( )ٔ: ليتساكل الناس كلهم ُب القرب )ننو()( أمٓ() وينزل وسط البلدقولو ) 

كىكىيىط بفتح السْب على ا٤بشهور )
ٖ). 

( إدانة ا٢ببس َُألف ا٢ببس عذاب ك /) ( ٗوينظر أوال في أىل الحبس ()قولو ) 
، على حسب ا٢باجة أف القاضي (، فيأنر ن  ينادم يونا فأكثرُُن  غّب بينة ال يبيل إليو)

ا٢ببس أنينا ليكتب ايم   ، كيبعث إىل يـو كذا، فه  لو ٧ببوس فليحضرينظر ُب احملبويْب
لقاضي أبو الطيب أنو يبعث ، كذكر ا(ُِ، كن  حبس لو ُب رقعة)كل ٧ببوس، كنا حبس بو

فها كقع ُب ، اس ُب ذلك اليـو أ)ذ كاحدة كاحدة، فإذا اجتهع الن(ُّ، كىو أحوط)أنينْب
، (، أف ىذا التقدمي كاجبُٔ( ع  اإلناـ)ُٓ( اب  الرفعة)ُْ، كحكى / )يده ننها نظر فيو

                                 
 (ُٔٓ/  ّ( العباب )َُّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َِٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ََٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ّ)
( صػػحيح البخػػارم ، كتػػاب فضػػا ل الصػػحابة : بػػاب ىجػػرة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم كأصػػحابو إىل ا٤بدينػػة ْ)

 عا شة رضي اهلل عنها .  ( ن  حديثَّٔٗ( )َٔ/  ٓ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ُب أ : ننهم ٔ)
 (ّٗٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ُٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ّّٗ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ّْٔ/  ٕ( لساف العرب )ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 / ب[ ن  أّٖٖ( ]َُ)
 (ُٕٕ/  َُ( النجم الوىاج )ْْٖ/  ْ( الديباج )ُُ)
 (ْٕٓ( غاية البياف )ُُٕ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُِ)
 (ُِّ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ِْٓ/ ُِ( العزيز )ُّ)
 / ب[ ن  جِْٓ( ]ُْ)
 (ُْٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُٓ)
 ( َٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُٔ)
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 ( .ُكالذم ُب الرافعي أنو ينة )
( أم : أنضى ا٢بكم عليو ، كها عرب بو ُب ِ() فمن قال حبست بحق أداموقولو ) 

كاف حدا ايتوفاه كأطلقو  ، أك ناال أنر بأدا و ، فإف مل يؤد كمل يثبت إعساره ، فإف  (ّاحملرر)
رد إىل ا٢ببس، كإف أدل أك ثبت إعساره نيوًدمى عىليو ؛ الحتهاؿ )صم آ)ر ، فإف مل ٰبضر 

أىحىده )يلِّي )
ْ). 
ف ا٣بصم نعو ، فعلى ا٣بصم : فإف كا( أمٓ() أو ظلما فعلى خصمو حجةقولو ) 

قاؿ الزركشي  (ٕفإن كان غائبا كتب إليو ليحضر ()( ) ٔؽ احملبوس بيهينو )، كيصدالبينة
، : ) ا٤براد بالكتابة إليو أم: إىل قاضي بلده، ىذا ىو الظاىر، كليس ا٤براد حضوره عينا(ٖ)

، كقضية عبارة الكتاب أنو ال يطلق بل يداـ حبسو ، كالذم ُب الركضة بل يكفي ككيلو(
: ال يطلق حبس أك قلنا : فإفقطعا، كاألصح أنو على كجهْب طلق: ي(: ) قيلٗكأصلها )
يطالب ، كال و كفيل كيكتب إىل )صهو ُب ا٢بضور، فإف مل ٰبضر أطلق حيناذيؤ)ذ نن

( ال أدرم فيها حبست، نودم َُ: ال )صم يل أصبل  )أك()بكفيل على األصح، كإف قاؿ
: ) كُب ندة (ُُوييط)، قاؿ ُب العليو لطلب ا٣بصم، فإف مل ٰبضر أحد حلف كأطلق(

 ، بل يرتقب (.اداة ال ٰببس كال ٱبلى بالكليةا٤بن
ة ، كتفرق(، كاجملانْب، كالسفهاءُ: على األطفاؿ /)أم (ُِثم األوصياء ()قولو ) 

                                 
 (ُْٓ/ ُِ( العزيز )ُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٖٔ( احملرر )ّ)
 (َْٔ - َْٓ/  ّ( إ)بلص الناكم )ُٔٓ / ّ( ٙبرير الفتاكم )ْ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )َُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُّٖ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (ُّّ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 ( ُب أ : ك َُ)
 (ِٗٗ-ِٖٗ/ ٕ( الوييط )ُُ)
 (َٔٓلبْب )( ننهاج الطاُِ)
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، فكاف  حق ن  ال ٲبلك ا٤بطالبة ٗبا لو؛ ألهنم يتصرفوف ُبالصدقات، كيا ر ا١بهات العانة
(  : ) كيبدأ ىنا ٗب  راء ن  غّب قرعة ٖببلؼ احملبويْب (ّ( ، قاؿ ا٤باكردم)ِتقدٲبها أكىل)

، فنظره ُب ذلك  غّبه كاألكصياء كا٤باؿ ُب عهلو، فلو كانوا ُبىذا إذا كانت األيتاـ ُب عهلو
( ْينبِب على أنو ىل لو نظر ُب ذلك ا٤باؿ الذم ُب عهلو أـ ال ؟  كنقتضى إطبلؽ ا٤بصنف)

أف ( ٔ ُب آ)ر باب القضاء على الغا ب ع  الغزايل)، لك  نقبل( ىنا أف لو ذلكٓكالرافعي)
، كعلى ىذا (ٖ، كصححو اب  أيب الدـ)(ٕ، كناؿ إليو اإلناـ)االعتبار ٕباؿ الطفل ال ا٤باؿ

 .رفو فيو كتصرفو ُب أنواؿ الغيٌيبفتص
، فمن وجده فاسقا أخذ وصاية سأل عنها وعن حالو وتصرفو فمن اّدَعىقولو ) 

 يبحث ُب األكصياء ع  ثبلثة أنور: يعِب أنو (ٗضده بمعين ()المال منو أو ضعيفا ع
 (.َُ: ثبوت أصل الوصاية ، إنا بتنفيذ ن  قبلو أك قياـ بينة عنده )أحدىا 
، فإف كجده أىبل و ن  العدالة كالكفاية ُب التصرؼ: نعرفة حالو أك صفاتكثانيها 

، (ُُ)ذ ا٤باؿ ننو كأقاـ غّبه )، أك فايقا ألبينة أف القاضي قبلو نفذ كصيتواكتفى بإقانة ا
، (ُِكقضية إطبلؽ ا٤بصنف كا١بههور أنو يواء كاف نع ذلك ثقة ُب األنانة أك ])ا نا[)

: ) إف  (ُ، كقاؿ ا٤باكردم)ُب الديانة قد ٯبره إىل ا٣بيانة ؛ ألف فسقو(ُّكصرح بو ُب البحر)
                                 

 / ب [ ن  بّْٖ( ]ُ) =
 (ْْٖ/  ْ( الديباج )ِْٓ/  ْبداية احملتاج ) ِ))
 (ّٗ/ ُٔ( ا٢باكم )ّ)
 (ُّٓ-ُّْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ْ)
 ( ْْٓ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 (ّٗٓ/ ُِ( العزيز )ُٖٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ّّّ/ ٕ( الوييط )ٔ)
 (ُٕٕ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (ٕٕ( أدب القضاء )ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ََِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٗٗ/  ِ( ا٤بهذب )َُ)
 (ُٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٕٗ/  َُ(النجم الوىاج )ُُ)
 ( ُب ب : )يانةُِ)
 (ُّٔ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب ) ُّ)
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، ٖببلؼ نا إذا ريرهكاف ثقة ُب األنانة فايقا ُب الديانة كالتفرقة على نعْب جاز تق
( على يتيم أك غّب نعْب( ، أنا إذا رك ُب عدالتو ففي أ)ذ ا٤باؿ ننو كجهاف ُب ِ)كانت()
: ) األرجح ُب النظر ، كىو نا كنت أراىده (ْ، كُب التوريح )( كأصلها ببل ترجيحّالركضة)

 تثبت نا إذا مل: ) ك٧بل الوجهْب : االنتزاع، كرجحو البلقيِب، قاؿن  صنيع الشيخ اإلناـ
، ويل التعرض إليو نع الشك جزنا( (، فإف ثبتت كأطلق تصرفو مل يك  للهتعدالتو عند األكؿ

، فعلى نينا ضعيفا ع  القياـ ٗبا ىو فيو، أنا ىو لكثرتو أك ضعفو ُب نفسوكإف كجده أ
قويا ال ، كأفهم كبلنو أنو إف كجده عدال (ٓالقاضي أف يعضده ٗب  يقول بو كال يرفع يده )

(: ) ٖ، قاؿ الزركشي)( ٗبنع االيتبداؿٕ( كغّبه)ٔ، كقطع ا٤باكردم)لو صرفو كال إعضاده ٯبوز
 .كالظاىر أنو ال إعضاد أيضا (

 .(ٗ: الفحص ع  تصرفو إف كاف ا٤باؿ قد صرؼ)كثالثها
، كقد كاف (ُُ: ايتحبابا لتوقع ا٢باجة إليهها)( أمَُ() ويتخذ مزكيا وكاتباقولو ) 

، ( كغّبىمْ()ّ( كنعاكية)ِ)( زيد ب  ثابتُ( ]ك[ )ُّعلي) :كتاب  - -( ُِ)للنيب( )
                                 

 (َْ/  ُٔ( ا٢باكم )ُ) =
 ( ُب ج : كافِ)
 (ُّْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ِْٓ/ ْ( بداية احملتاج )ْٔٓ/ ّل )( ٙبرير الفتاك ْ)
 (ُِٔ/ ِ( فتح الوىاب )ِٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (َْ/  ُٔ( ا٢باكم )ٔ)
 (ُِٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (ُٖٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (ِٗٗ/  ِ( ا٤بهذب )ِٖ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْْٗ/  ْالديباج )( ُُ)
 ( ُب ج : النيبُِ)
( صحيح البخػارم كتػاب الصػلح : بػاب كيػف يكتػب ىػذا نػا صػاّب عليػو فػبلف بػ  فػبلف كفػبلف بػ  فػبلف ُّ)

( ك صػػػحيح نسػػػلم كتػػػاب ا١بهػػػاد كالسػػػّب : بػػػاب ِٖٗٔ( )ُْٖ/  ّكإف مل ينسػػػبو إىل قبيلتػػػو أك نسػػػبو )
 ( ن  طريق الرباء ب  عازب رضي الو عنو .ُّٖٕ( )َُْٗ / ّصلح ا٢بديبية )
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طلب أجرة ، كىذا إذا كاف ال ي(ٓ: ليس لو تعيْب ن  يكتب الوثا ق)كىذا ىو ا٤بشهور، كقيل
؛ لابل يغايل ُب األجرة كذا قالو فإف مل يك  كذلك فبل يعْب كاتبا ،أك لو رزؽ ن  بيت ا٤باؿ

، (: ) كقضيتو التحرميَُ، قاؿ الزركشي)(ٗ)القسهة( باب ٖ( ُب /)ٕ)البغومُك( ٔرافعي)ال
( ٖببلؼ ا٤بزكي، كإ٭با ُِ، كال يشَبط العدد ُب )الكاتب( )(ُُكبو صرح القاضي ا٢بسْب)

 . يها ييأٌب ()ذ ن  رركط التعديل ف؛ ألف التعدد فيو يؤ أفرده
 مت ُّٱ  :( أم: الكاتب، فبل ٯبوز الكافر لقولو تعاىلُّ() ويشترط كونو مسلماقولو ) 
( نزلت ُب قـو نؤننْب كانوا يصافوف ُْ) َّ  نث مث زث رث يت ىت نت

                                 

 ( ياقط ن  بُ) =
( نػ  ُٕٓٗ( )ٕٔ/  ٗ( صػحيح البخػارم كتػاب األحكػاـ : بػاب ترٝبػة ا٢بكػاـ كىػل ٯبػوز ترٝبػاف كاحػد )ِ)

 رضي اهلل عنو . زيد ب  ثابتطريق 
أبػو عبػد الػرٞب  القررػي األنػوم، رضػي اهلل عنػو، أنػّب ا٤بػؤننْب ،نػ    صخر ب  حػرب( نعاكية ب  أيب يفياف ّ)

 ىػ(  . َٔكتاب الوحي، كاله عهر على الشاـ ، ٍب توىل ا٣ببلفة بعد تنازؿ ا٢بس  لو . ) ت : 
 (ٓ/  ْ( الكانل )َُِ/ ٔ( اإلصابة )ُُْٔ/ ّترٝبتو ُب : االيتيعاب )

/  ْكتػػػاب فضػػػا ل الصػػػحابة بػػػاب نػػػ  فضػػػا ل أيب يػػػفياف بػػػ  حػػػرب رضػػػي اهلل عنػػػو ، )( صػػػحيح نسػػػلم  ْ)
 ( ن  طريق عبداهلل ب  عباس رضي اهلل عنهها .َُِٓ( )ُْٓٗ

 (ُٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٓ)
 (ْٗٓ-ْٖٓ/ ُِ( العزيز )ٔ)
كالتفسػّب كالفقػو ( ا٢بسْب ب  نسعود ب  ٧بهد أبو ٧بهد الفراء البغوم لقب ٗبحيػي السػنة صػنف ُب ا٢بػديث ٕ)

ترٝبتػو ُب : طبقػػات  ىػػ ( . ُٔٓ، نػ  نصػنفاتو " رػرح السػنة " ك "نعػػامل التنزيػل" ك "التهػذيب" ) ت : 
 (ّْٗ/  ُٗ( يّب أعبلـ النببلء )ْٖ/  ْرذرات الذىب ) ( ٕٓ/ ٕالشافعية الكربل )

 / أ[ ن  جِٓٓ( ]ٖ)
 (َِٕ/  ٖ( التهذيب )ٗ)
 (ُٖٗ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 (ْْْ( ا٤بطلب العايل )ُُ)
 (  ُب ج : الكتابُِ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُُٖ( يورة آؿ عهراف )ُْ)
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: ال ثقة بو، أملرجل ن  يطلعو على أيراره ، كبطانة ا(ُا٤بنافقْب كيوالوف بعض اليهود)
( صفة للبطانة ّ) َّ  نث مث زث ُّٱ: (، كقولوِتتخذكا ن  ليس على دينكم )ليبل)

: نا قصرت ُب فعل : نا ألوتو )ّبا، أم(ْ: ال يقصركف ُب فساد دينكم ]يقوؿ[)، كا٤بعُب
( كاحملانلي ُب ٕ، كجـز ُب التنبيو)(ٔ: الفساد)( كذلك نا ألوتو ررا، كا٣بباؿٓذلك بو ]ك[)

يها إذا  ، كال ٯبيء فبد أف يقف عليو القاضي ٍب ٲبضيو؛ ألف نا يكتبو ال(ٖبا١بواز) التجريد
( نص على األكؿ كىو ُُ( أف الشافعي)َُ()ٗ، كنقل اب  القاص)كاف القاضي أنيا كجوزناه

 .ا٤بشهور

، فإذا كاف عدال أن  ننو لقاضي قد يغفل ع  قراءة نا يكتبو( ألف اُِ() عدال: ) قولو
، كُب العدالة غنية ع  ررط نهم أف ا٤براد بالعدؿ ضد الفايقاىر كبل، كظ(ُّا٣بيانة)

 .(ُْاإليبلـ )

                                 
 (ُِْ - ُِّ/  ُ(  أيباب النزكؿ للواحدم )َٕٗ/  ٓ( الطربم )ُ)
 (ُٖٕ/  ْ( القرطيب )ْٖٗ/  ُ( البغوم )ِ)
 (ُُٖ( يورة آؿ عهراف )ّ)
 ( ُب ج : يقاؿ  ْ)
 (  ياقط ن  جٓ)
 (ُٕٗ/  ُُلعرب )( لساف أ)
 (ِِٓ( التنبيو )ٕ)
 (َُٖ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
( أٞبػػػد بػػػ  أيب أٞبػػػد الطػػػربم أبػػػو العبػػػاس لقػػػب بػػػاب  القػػػاص ألف أبػػػاه كػػػاف كاعظػػػا ،  صػػػنف أدب القضػػػاء ٗ)

( طبقػات الفقهػاء ٗٓ/  ّترٝبتػو ُب : طبقػات الشػافعية الكػربل للسػبكي)   ىػػ (.ّّٓكالتلخيص )ت : 
 .( ّّٗ/  ِب ) رذرات الذى( ُٗ)

 .(ُُٕ/ ُ( أدب القاضي الب  القاص )َُ)
 .(َُِ/  ٔ( األـ )ُُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْْٗ/  ْ( الديباج )ُّ)
 (ٓٔٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُْ)
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ألنو إذا مل يعرؼ ذلك أفسد نا يكتبو  (ُعارفا بكتابة محاضر وسجبلت (): ) قولو
: ىو الذم يذكر فيو نا اتفق للخصم  ر الكتب ا٢بكهية كذلك ، كاحملضر( ، كيأِبهلو)

ا٢برية كىو ، كأٮبل كصف (ْذم يذكر فيو ا٢بكم كتنفيذه): ىو ال(، كالسجلّن  غّب حكم)
(، كال ٱبفى أف الذكورة ررط ٔ( كونو حايبا ٢باجة ]التقايم[)ٓ، كررط ُب الكفاية)ررط
( : ) ىذا فيها ٖ، كقاؿ ُب االيتقصاء)(ٕ)، ككذا كونو نتربعا أك نرزكقا ن  بيت ا٤باؿأيضا

 نره ايتكتب ن  راء ( .يتعلق با٢بكم فإف أراد أف يستكتبو ُب )اصة أ
: يستحب قدر زا د على نا البد ننو ن  أحكاـ أم (ٗويستحب فقو ( )قولو : ) 

( األلفاظ كالتحرز ن  األلفاظ َُالكتابة كالشركط ، ن  التويع ُب نعرفة الشركط ك نواقع /)
 ( .ُُا٤بخلة ، كغّب ذلك ن  صفات الكهاؿ )

الفطنة ٕبيث ال ٱبيٍدىعى كال ييدىٌلسى عليو : ردة الذكاء ك أم (ُِووفور عقل ( )قولو : ) 
كغّبٮبا  (ُٔ( كا٤باكردم )ُٓ( : ) جـز القاضي أبو الطيب )ُْ( ، قاؿ اب  الرفعة)ُّ)

                                 
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َّٓ/  ْ( زاد احملتاج )َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
 (ُِٔ/  ِ( فتح الوىاب )ُٗٓالوىاج للغهراكم ) ( السراجّ)
 (ِّٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 (ْٗ - ّٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٓ)
 ( ُب ب : التخاصمٔ)
 (ُّّ/  َُ( حواري الشركاين )ٕ)
 (َُٖ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 / أ[ ن  بْْٖ( ]َُ)
 (ِِٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َُٗالقضاء الب  أيب الدـ )( أدب ُُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُٗٓ/  ْ(  نغِب احملتاج )ُّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 (ّٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُْ)
 (ٖٔٗ( التعليقة الكربل )ُٓ)
 (ُٗٗ/  ُٔ( ا٢باكم )ُٔ)
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( : ) ِ، قاؿ الزركشي )( كافق الشيخ على ايتحبابو (ُ، كالرافعي)بارَباط ذلك لظاىر النص
، كىذا ن  ررط قبوؿ ( نراد ا٤بشَبطْب كونو ضابطا غّب نغفل ّكيشبو أف ) يكوف ()

 .(راد ا٤بستحبْب القدر الزا د عليوالشهادة قطعا ، كن
 .(ٓ: حسنو ككضوحو نع ضبط ا٢بركؼ كترتيبها )أم (ْ) ( وجودة خط: ) قولو
، فإف القاضي قد ال : يفسر للقاضي لغة ا٤بتخاصهْبأم (ٔ) ( ومترجما: ) قولو

لقاضي ٰبس  لغات أنو لو كاف ا، كنقتضى التعليل (ٖ( ا٣بصم كالشهود)ٕيعرؼ لساف /)
 .ا٣بصـو ال يتخذه

ألنو ينقل إىل القاضي قوال ال يعرفو ،  (ٗوشرطو عدالة وحرية وعدد ( ): ) قولو
: يكفي كاحد ، كا)تاره اب  ( ، كقيلَُفصارت رهادة ٘برم عليها حكم الشهادات)

  يعرؼ ا إذا كاف ٰبضره ن( إىل ٚبصيص ا٣ببلؼ ٗبُّ، كأرار اإلناـ)(ُِ()ُُا٤بنذر)
اضي : لو علم القالعدد، كُب تعليق القاضي ا٢بسْب، كإال فالوجو القطع بارَباط لساهنها

                                 
 (ْٔٓ/ ُِ( العزيز )ُ)
 (ُِٗ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 ( قولو : ) يكوف ( زيادة ن  جّ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 / أ[ ن  أّٖٗ( ]ٕ)
 (ْْٗ/  ْ( الديباج )َّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّْٓ/  ْ( بداية احملتاج )َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
أبػػو بكػػر النيسػػابورم الفقيػػو نزيػػل نكػػة صػػنف كتبػػا مل يصػػنف نثلهػػا ، نثػػل  ٧بهػػد بػػ  إبػػراىيم بػػ  ا٤بنػػذر( ُُ)

شػػافعية طبقػػات الترٝبتػػو ُب :  ىػػػ ( . ُّٖاألكيػػط كاإلٝبػػاع كاإلرػػراؼ علػػى نػػذاىب العلهػػاء ، ) ت : 
 (َِٖ/  ِرذرات الذىب ) ( ْ/  ّ( تذكرة ا٢بفاظ ) َُِ/  ّالكربل للسبكي ) 

 (ُٕٗ - ُٔٗ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُِ)
 (ْٖٕ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
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، كيشَبط أف يتحقق ] (ُ، فبلبد ن  نَبٝبْب ببل )بلؼ )لساف أحد الشاىدي  دكف اآل)ر
، كررط (ّ، فلو رك فيو مل يقبل نص عليو ُب األـ)( نعرفة ذلك اللسافِالشاىد [)
، قاؿ ُب الد كالولد كها ال تقبل رهادهتها، فبل يقبل ترٝبة الو اء التههة( انتفْا٤باكردم)
ة ع  القاضي كا٢بكم ألبيو كابنو، كا٤براد بالعدد: : ) كىو ظاىر إف كانت الَبٝب(ٓا٤بطلب)

، ف إذا كانت الَبٝبة ُب غّب الزنا، ككذا ُب الزنا على األصح (، كىو رجبلأقل األعداد
، أنا نقلها ع  القاضي إىل ا٣بصـو نقلها ن  ا٣بصـو إىل القاضية ُب كيشَبط لفظ الشهاد

؛ ألف ا٤بغلب عليو ا٣برب . قالو ا كاف أك عبدا ، كال يشَبط العددفيكفي فيو الواحد ، حر 
 .افقو كىو ظاىر (( نا يو ٖ: ) كُب كبلـ القاضي / )(ٕ، قاؿ الزركشي)(ٔا٤باكردم)
( ، كالثاين : ا٤بنع  َُد الصوت ال الرؤية)ألنو يعته (ٗواألصح جواز أعمى (): ) قولو
: ) ٧بلهها ُب كتاب الشهادات نا إذا كلف القاضي أىل (ُِ، كقاؿ اإلناـ)(ُُكالشاىد)

 .، كإال مل ٯبز قطعا (ت، حٌب ال يتكلم إال ا٤بتخاصهافاجمللس السكو 
ألصح، ىو نعطوؼ على ا (ُّواشتراط عدد في إسماع قاض بو صمم (): ) قولو
: ال يشَبط (، كقيلُْ، فإنو ينقل عْب اللفظ كها أف ذلك ينقل نعناه)أنو كا٤بَبجمكا٤بعُب فيو 

                                 
 (ِْٓ( ا٤بطلب العايل )ُ)
 ( ُب ب : بالشاىدِ)
 (َٔٓ/ ٕ( األـ )ّ)
 (ُٕٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ْ)
 (َْٔ( ا٤بطلب العايل )ٓ)
 (ُٖٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ٔ)
 (ُْٗ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 / ب[ ن  جِٓٓ( ]ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُِٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )َُ)
 (َِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُّ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُُ)
 (ُٕٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
 (َٔٓالبْب )( ننهاج الطُّ)
 (َْٓ/  ْ( الديباج )َّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُْ)
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، كيستفاد ن  ارَباط العدد )ارَباط (ُ؛ ألف ا٤بسهع لو غّب أنكر عليو ا٣بصم كا٢باضركف )
 .(ّ( لفظ الشهادة كىو األصح )ِ()

فأنا  ( التصوير بالنقل ن  ا٣بصم إىل القاضي ،ْ() في إسماع قاض: ) كن  قولو
( ع  القفاؿ ٔ، فحكى الرافعي)( القاضي كنا يقولو ا٣بصمٓإ٠باع ] ا٣بصم نا يقولو [)

( ُب الفركؽ ٕ)الشيخ أبو ٧بهد، كيؤيده نا يبق ُب ا٤بَبجم ، كىو الذم أكرده االكتفاء بواحد
كّبه الصهم أف الصورة فيه  عنده ، كن  تنألنو ليس طريقو طريق الشهادة ( : )(ٖ، قاؿ )

 ( .ٗثقل كيسهع برفع الصوت ، كإال تستحيل ا٤بسألة النتناع كاليتو)
 فرع 

، ( فيهم العدالة كالصدؽَُيكت ع  أعواف القاضي كال بد لو ننهم ، كررط الرنلي)
، ا ن  الفقو: )  يكوف الوكبلء ثقات ال يقبلوف الباطل ، كيعرفوف طرف(ُُكقاؿ رريح الركياين)

: كا)تيار الكاتب الذم يكتب لو ا٢بجة كالوكيل كالعوف إىل ن  كيكوف األعواف ثقات، قاؿ
أك عونا ا)تار لو األفضل األكرع، كقيل: األيبق  لو ا٢بق فإف يأؿ ن  ا٢باكم ككيبل

: يقرع ( كأجرة العوف على الطالب إذا مل ٲبتنع ا٤بدعي عليو ن  با٢بضور، ]كقيل

                                 
 (َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (  ياقط ن  جِ)
 (ُّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َِِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  األصل كأثبت ُب ا٢باريةٓ)
 (ْٕٓ/ ُِ)( العزيز ٔ)
( عبػد اهلل بػ  يويػف بػ  عبػد اهلل أبػو ٧بهػد الطػا ي ا١بػويِب كالػد إنػاـ ا٢بػرنْب كػاف فقيهػا نػدققا ٧بققػا ٫بويػػا ٕ)

طبقػػات الشػػافعية ترٝبتػػو ُب :  ىػػػ ( .  ّْٖنفسػػرا نػػ  نؤلفاتػػو الفػػركؽ التبصػػرة  التفسػػّب الكبػػّب  ) ت : 
 (َِٓ/  ِ( كفيات األعياف ) ّّٖ/  ُ(  طبقات الشافعية لبلينوم )  ّٕ/  ٓالكربل ) 

 (ُْٔ/ ّ( ا١بهع كالفرؽ )ٖ)
 (َِٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 (َّٔ/  ْ( حارية الرنلي )َُ)
 (ُُُ( ركضة ا٢بكاـ )ُُ)
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ور ، كأجرة ا٢بد ٘بب فاألجرة عليو ؛ ألنو نتعد باالنتناع ن  ا٢بض، فإف انتنع (ُا٢بضور[)
: ) كالقاضي ٨بّب بْب أف يبعث العوف أك ( ُب اإلرراؼ، قاؿّ()ِ. قالو ا٥بركم)على احملدكد

 يدفع لو )تها (.
: ) ركينا ع  عهر أنو كانت لو درة (ٓقاؿ اب  ا٤بنذر) (ْ) ويتخذ درًة للتأديب ()قولو 

(: ) كعلى ىذا تطلق ٕ، قاؿ احملب الطربم )(ٔألف الضرب هبا بصوت) ؛(، ٠بيت بذلك
( ع  تتهة ٖ، كنقلو الرافعي)كبلـ ا٤بصنف أنو ال يؤدب بالسوط  ، كقد يفهم ن العصى (

التتهة ُب نسيء األدب بْب يدم القاضي ؛ ألف السوط ن  رأف ا٢بدكد ، كرده بقوؿ 
 ( .َُ، كىذا ىو الصواب)أربعْب يوطا(الزكر: ) ال يبلغ  ( ُب تأديب راىدٗالشافعي)
ارَبل دارا  -رضي اهلل عنو  -ألف عهرى  (ُُوسجنا ألداء حق و لتعزير (): ) قولو

( ، كركل ُْ( ُب نصنفو)ُّ. ركاه عبد الرزاؽ)آالؼ درىم، كجعلها يجنا ُِ)بأربعة( ٗبكة
                                 

 ( ياقط ن   ج كأثبت ُب ا٢باريةُ)
، تػػوىل قضػػاء ٮبػػداف ، لػػو كتػػاب اإلرػػراؼ أبػػو يػػعد ا٥بػػركم  أيب يويػػف القاضػػي( ٧بهػػد بػػ  أٞبػػد بػػ  ٧بهػػد ِ)

(  ّٓٔ/  ٓترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل ) ىػػػػػ ( . ُٖٓ) ت :  علػػػػى غػػػػوانض ا٢بكونػػػػات ،
 (   ُِْ/ ْ( كفيػػات األعياف ) ُٗٓ/ ِطبقات الشافعية لئلينوم ) 

 (ُْٓ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ّ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٖٔ/  ْاؼ على نذاىب العلهاء )( اإلرر ٓ)
 (ٕٓٔ/  ُلساف العرب ) ٔ
 (َِٓ/ ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (ْٗٔ/ ُِ( العزيز )ٖ)
 (ُِٕ/ ٕ( األـ )ٗ)
 (ِّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّْ/  َُ(ٙبفة احملتاج )َُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( _ ُب )ب( : أربعةُِ)
بػ  نػافع ، أبػو بكػر  الصػنعاين ا٢بهػّبم ، ا٢بػافظ الكبػّب عػامل الػيه  ، نػ  نؤلفاتػو :  عبد الرزاؽ ب  ٮبػاـ( ُّ)

( ّٔٓ/ ٗ( يػػّب أعػػبلـ النػػببلء )ْٖٓ/  ٓترٝبتػػو ُب : طبقػػات ابػػ  يػػعد ) ىػػػ ( . ُُِا٤بصػػنف ) ت :
 (َُّ/ ٔهتذيب التهذيب )

، ) ( نصنف عبػد الػرزاؽ، كتػاب ا٤بنايػك : بػاب الكػراءُْ)  =(، كابػ  أيب رػيبة ُِّٗ( بػرقم )ُْٕ/ُٓب ا٢بػـر
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 ( ع  جده نعاكية ب  حيدةِ( ع  أبيو)ُ)  حكيمأبو داكد كالَبنذم كالنسا ي ع  هبز ب
( ْحسنو / ) حبس رجبل ُب هتهة ٍب )يلِّيى عنو -صلى اهلل عليو كيلم  -( أف النيب ّ)

 (ٓا٢باكم .) الَبنذم كصححو
، لك  ُب أدب القضاء يشهل حقوؽ اهلل تعاىل كاآلدنيْب (ٔحق (): ) كقولو

؛ ألف الكفارة تؤدل بغّب ا٤باؿ نع ع  الكفارات ال ٰببس ُب األصح( أف ا٤بهتٕلشريح)
: ) كينبغي (ٖ، قاؿ الزركشي)كتعليلو يقتضي التخصيص با٤بخّبة ٖببلؼ الزكوات كالديوف ،

ا٢بصر، ، كٚبصيص ا٤بصنف ا٢ببس هبذي  النوعْب يوىم ا٤برتبة كالزكاة ٰببس ا٤بوير ُب أف
 .كليس كذلك (

ويستحب كون مجلسو فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد الئقا : ) قولو
: جلويو ُب الضهّب ُب ٦بلسو راجع للقاضي، كا٤براد بالبل ق بالوقت (ٗبالوقت والقضاء ()

                                 

 (.َُِِّ( برقم )ٕ/ُٓب ا٤بصنف ، كتاب البيوع كاألقضية، ُب العرباف ُب البيع، ) =
بػػػ  نعاكيػػػة أبػػػو عبػػػد ا٤بلػػػك القشػػػّبم ، صػػػدكؽ كحديثػػػو حسػػػ  علػػػى الػػػراجح . نػػػات قبػػػل  هبػػػز بػػػ  حكػػػيم( ُ)

( نيػزاف االعتػداؿ ْٖٗ/ ُ( هتػذيب التهػذيب )ِّٓ/ ٔترٝبتو ُب: يػّب أعػبلـ النػببلء ) ا٣بهسْب كنا ة .
(ُ  /ّّٓ) 

ترٝبتػو ُب :  هتػذيب  بػ  حيػدة القشػّبم كالػد هبػز ، تػابعي صػدكؽ . كال تعلػم يػنة كفاتػو حكيم ب  نعاكية( ِ)
 (َِِ/  ٕ( هتذيب الكهاؿ )ُّٖ/ ُي )( نعرفة الثقات للعجلُْٓ/  ِالتهذيب )

ترٝبتو  ب  نعاكية القشّبم رضي اهلل عنو  نزؿ البصرة كنات ٖبراياف كال تعلم ينة كفاتو . نعاكية ب  حيدة( ّ)
 (ِٔ/  ّ( أيد الغابة )ُُٖ/ ٔ( اإلصابة )ُُْٓ/  ُّب : االيتيعاب )

 / ب[ ن  ب  ْْٖ( ]ْ)
(  ك جػانع َّّٔ(، رقػم ) ُّْ/ّ( ين  أيب داكد ، كتاب األقضية ، باب: ُب ا٢ببس ُب الػديي  كغػّبه، )ٓ)

( كحسػػنو ، كيػػن  النسػػا ي  ُُْٕ( بػػرقم )َٖ/  ّالَبنػػذم أبػػواب الػػديات  ، بػػاب ا٢بػػبس ُب التههػػة، )
(، ك ْٕٖٓ)( بػػرقم ٔٔ/ٖالصػػغرل ، كتػػاب قطػػع السػػارؽ  ، بػػاب انتحػػاف السػػارؽ بالضػػرب كا٢بػػبس، )

 (ٓٓ/ٖ( كحسنو األلباين ُب اإلركاء )َّٕٔ( برقم )ُُْ/ْا٤بستدرؾ ، كتاب األحكاـ، )
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َُِ( ركضة ا٢بكاـ )ٕ)
 (ُٗٗ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
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، كعبارة (ِ( ) مصونا: ) ء، كىو نعلـو ن  قولو قبلو فضا، كُب الصيف ُب(ُالشتاء ُب ك )
( ْ( يا٤بة ن  ىذا ، فإنو قاؿ : ) ال ق بالوقت ال يتأذل فيو با٢بر كالربد ( ، فجعل)ّاحملرر)

، ككأف ا٤براد بو نا نقلو ذلك نفس البل ق ال صفة أ)رل، كالبل ق بالقضاء ن  زياداتو
، أنو يستحب جلويو ٗبرتفع كدىكية ك٫بوىا ، كغّبه( ٕ( ع  اب  حربويو )ٔ( كالنوكم)ٓالرافعي)

، ك ال تكره ُب أكقات ا٣بلوة على (ٖكيكره اٚباذ ا٢باجب إذا مل تك  زٞبة ُب األصح)
 (ُُ( / )َُ، صرح بو ا٤باكردم كغّبه .)(، كيشَبط كونو عدال أنينا عفيفاٗالصحيح )

 -لصحيحْب أنو ، ففي ا(ُّ: ال يتخذه ٦بلسا للحكم )( أمُِ() ال مسجداقولو ) 
-  ( ، ُْ( )إ٭با بنيت ا٤بساجد لذكر اهلل كالصبلة: ) حْب ٠بع رجبل ينشد ضالة قاؿ

                                 
 ٔ( الصػحاح )َّٔ/  ُّسػاف العػرب )( الك  بكسر الكاؼ : نا يرد ا٢بر كالربد نػ  األبنيػة كا٤بسػاك  . لُ)

 /ُِٖٖ) 
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٖٕ( احملرر )ّ)
 ( _)فجعل( نكررة ُب )ج(ْ)
 ( َْٔ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 (ُّٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
٤بػذىب كلػو نلػح كغرا ػب )ت : ب  حػرب أبوعبيػد ابػ  حربويػو قاضػي نصػر كأحػد أركػاف ا علي ب  ا٢بسْب( ٕ)

 ّ( النجـو الزاىرة )ّٖٗ/  ِ( رفع اإلصر )ْْٔ/  ّترٝبتو ُب : طبقات الشافعية الكربل ) ىػ ( .ُّٗ
 /ُِّ) 

 (ُّٓ/  َُ( حواري الشركاين )ٖ)
 (َُٗ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (َُٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )َّ-ِٗ/ ُٔ( ا٢باكم )َُ)
 / أ[ ن  جِٔٓ( ]ُُ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (َُٖٖ( عجالة احملتاج )ِٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّ)
 ينشػد رجػبل ٠بػع نػ »: قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص( مل أجده هبذا اللفظ ُب حديث كاحد بل ٮبا حديثاف  ؛ األكؿ: أف النيب ُْ)

 قمبػػػػر ( ّٕٗ/ُ) نسػػػػلم ركاه ؛«٥بػػػػذا تػػػػن مل ا٤بسػػػػاجد فػػػػإف عليػػػػك اهلل ردىػػػػا ال فليقػػػػل ا٤بسػػػػجد ُب ضػػػػالة
 ( باب النهي ع  نشد الضالة ُب ا٤بسجد كنا يقولو ن  ٠بع النارد.ٖٔٓ)

 =كالثاين: قاؿ لرجل باؿ ُب ا٤بسجد :)إف ىذه ا٤بساجد ال تصلح لشيء نػ  ىػذا البػوؿ كال القػذر إ٭بػا ىػي لػذكر  
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( ، ُكألف ٦بلس القضاء ال ٱبلو ن  اللغط كالتخاصم ، كيغشاه ا٢بيض كا١بنب كالصبياف)
( : ) يستحب أف ال يتخذ ا٤بسجد ٦بلسا ِة الركضة )يواء صغر ا٤بسجد أك كرب ، كعبار 
، فإف ارتكبها مل ٲبك  ا٣بصـو ن  ح(، كىي كراىة تنزيوللقضاء فإف اٚبذه كره على األص

، شاٛبة ك٫بوىا، بل يقعدكف )ارجو، كينصب ن  يد)ل )صهْب )صهْباالجتهاع فيو كا٤ب
 .(ّ)بأس بفصلها صبلة أك غّبىا ، فبلكلو اتفقت قضية أك قضايا كقت حضوره ل

، وكل حال يسوء قضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين( أن يْويكره)قولو ) 
صلى  -لنيبٌ ( رضي اهلل عنو أف إ( ع  أيب بكرة)ٔ: فيها ٤با ُب الصحيحْب)أم (ٓخلقو ()

، كقيس عليو نا كاف ُب (ال يقضْب حكم بْب اثنْب كىو غضباف: ) قاؿ -اهلل عليو كيلم 
ال يقضْب القاضي ( " َُ()ٗ، كُب صحيح أيب عوانة )(ٖنعناه كا٤برض كندافعة األ)بثْب)
                                 

 ( باب كجوب غسػل البػوؿ كغػّبهِٖٓ( برقم )ِّٔ/ُاهلل عز ك جل كالصبلة كقراءة القرآف( ركاه نسلم ) =
 ن  النجايات إذ حصلت ُب ا٤بسجد كأف األرض تطهر با٤باء ن  غّب حاجة إىل حفرىا.

 (ُّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ْٓٔ( ا٤بطلب العايل )ُ)
 (ُّٖ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ُْٓ/  ْ( الديباج )ْٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 _ ُب )ب(: تكره ْ))
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
(، بػػرقم ) ٓٔ/  ٗم كتػػاب األحكػػاـ، بػػاب ىػػل يقضػػي القاضػػي أك يفػػٍب كىػػو غضػػباف، )( صػػحيح البخػػار ٔ)

( برقم ُِّْ/ّباب كراىة قضاء القاضي كىو غضباف . ) (، كصحيح نسلم  ، كتاب األقضية، ُٖٕٓ
(ُُٕٕ) 

و بكػرة الثقفػي رضػي اهلل عنػو ، صػحايب ارػتهر بكنيتػو ، أب نفيع ب  ا٢بارث ب  كلدة( نفيع ب  نسركح كقيل ٕ)
/  ْ( االيػتيعاب )ُٓ/  ٕترٝبتو ُب : طبقات اب  يػعد ) ىػ (.  ُِ، أيلم ُب حصار الطا ف ) ت : 

 (ّٗٔ/  ٔ( اإلصابة )َُّٓ
 (ِْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
أبو عوانة النيسابورم اإلناـ ا٢بافظ الكبّب كىو ن  أد)ل ا٤بػذىب الشػافعي  يعقوب ب  إيحاؽ ب  إبراىيم ٗ))

ترٝبتػػو  ىػػػ ( . ُّٔإىل إيػػفرايْب ، نػػ  كتبػػو الصػػحيح ا٤بسػػند كىػػو نسػػتخرج علػػى صػػحيح نسػػلم ) ت : 
( تػػذكرة َُْ/  ُ)  ( طبقػػات الشػػافعية البػػ  قاضػػي رػػهبة ْٖٖ/  ّطبقػػات الشػػافعية الكػػربل ) ُب : 

 .(ٕٕٗ/  ّا٢بفاظ )
 .(ّٗ/  ُْمل أجده هبذا اللفظ ُب نسند أيب عوانة ) َُ))
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ا ع "، كالقصد فراغ النفس ك ال يقضي كىو ج كىو غضباف نههـو كال نصاب ٧بزكف
: (ّ( كالبغوم)ِ( كالغزايل)ُ، كقاؿ اإلناـ )كلو حكم ُب ىذه األحواؿ نفذ حكهو، لحكمل

 .(ْ)كظاىر كبلـ اآل)ري  أنو ال فرؽ الكراىة فيها إذا مل يك  الغضب هلل تعاىل،
، (}(ٍَّّٕ ٌّ ٰى ُّٱ (ٔلقولو تعاىل /) (ٓويندب أن يشاور الفقهاء ()قولو ) 

كلك  أراد أف تصّب ينة ، ( نستغنيا عنهاٗ) : ) كاف (ٖاؿ ا٢بس  البصرم)ق
 ( كغّبهُُ) ، كىو نا قالو ا٤باكردمبالفقهاء إىل ن  ٯبوز لو اإلفتاء، كأرار (َُ()للحكاـ

فأنا ا٢بكم ا٤بعلـو بنص أك ، جوه النظر كتعارض اآلراء، كا٤بشاكرة تكوف عند ا)تبلؼ ك (ُِ)
فإ٭با يذكركف نا عندىم إذا ، كإذا حضر ا٤بتشاكركف أك قياس جىًليٍّ فبل نشاكرة فيو إٝباع
، كقاؿ يبتدؤف باالعَباض كالرد على حكهو، إال إذا كاف حكها ٯبب نقضو، كال يأ٥بم

، فإف أٍركىلى فهي ك : ٧بل ايتحباهبا إذا مل ييشٍ القاضي ا٢بسْب ، قاؿ اجبةًكًل األنري
، ( ُب أدب القضاءُْ، كالدبيلي)قتضى كبلـ ا٤باكردم ُب آ)ر كبلنو: ) كىو ن(ُّالزركشي)

                                 
 (ْٗٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُ)
 (َِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ُّٕ/  ٖ( التهذيب )  ّ)
 (ُّٗ/  َُ( النجم الوىاج )ٗٔٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ْ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 / ب[ ن  أّٖٗ] (ٔ)
 (ُٗٓ( يورة آؿ عهراف )ٕ)
، كػاف يػيد أىػل زنانػو علهػا كعهػبل  زيػد بػ  ثابػت( ا٢بس  ب  أيب ا٢بسػ  يسػار ، أبػو يػعيد البصػرم نػوىل ٖ)

 ْء  )(  يػّب أعػبلـ النػببلُُّ/  ِترٝبتو ُب : حليػة األكليػاء )  ىػ ( . َُُ) ت :   فقيها ٧بدثا كاعظا
 ( .ِٗ-ُٗ)( طبقات الفقهاء للشّبازم ّٔٓ/ 

 ( _ُب )ب( : عليو السبلـ ، كُب )ج( : عليو الصبلة كالسبلـ .ٗ)
 (ُٕٖ/  َُالسن  الكربل للبيهقي ) َُ))
 (ُٗٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ُُ)
 (َّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
 (ُِٔالسراج الوىاج للزركشي )  ُّ))
 =أبػو ا٢بسػ  الػدبيلي كيقػاؿ : الزبيلػي ، كرجػح اإليػنوم األكؿ ، كػاف جيػد ا٤بعرفػة  علي ب  ٧بهػد بػ  أٞبػد ُْ))
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 ( (ُ، كبو صرح ُب البحر .)عبّبه با١بهع أنو ال يكفي الواحدكنقتضى ت

: ) ررط عىلىيي عهري )رضي (ّ( لقوؿ رريح)ِوأن ال يشتري ويبيع لنفسو (): ) قولو
أف ال أبيعى كال ابتاع () ( حيث كاليينْاهلل عنو ( )

: رروة أك (، ) كألنو قد ٰباىب، كاحملاباةٓ
( نع نا يشغلو ٖ( ُب ٦بلس ا٢بكم أرد كراىة كها قالو ُب األـ)ٕ، كىي)( كىي ٧برنةٔىدية)

: ) (ُِ، قاؿ)(ُُ(  (قالو الزركشي)َُا٢بالة مل يبعد) ٗ، كلو قيل بالتحرمي ُب )ىذه(ع  ا٢بكم
، بل نص ُب  نعُب البيع كالشراء: اإلجارة كااليتاجار كا٤بتاجرةكنع ذلك فالبيع صحيح،  كُب

 ، بل يكلو إىل غّبه ليتفرغ ، كإ٭با(ُْ( أنو ال ينظر ُب نفقة عيالو ك ال أنر ضيفو)ُّاألـ)

                                 

الشػافعية  ترٝبتػو ُب : طبقػات ىػػ ( . ّّٕبا٤بذىب زاىد كثّب الػتبلكة كالصػياـ ألػف أدب القضػاء ) ت :  =
/  ُ(  طبقػػات الشػػافعية البػػ  قاضػػي رػػهبة )ِِٓ/ ُ( طبقػػات الشػػافعية لئليػػنوم )ِّْ/  ٓالكػػربل )

ْْ) 
 (ُُٕ/ ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُ)
 (َٔٓننهاج الطالبْب )ِ) )
ره علػي ، فلبػث قاضػيا يػتْب ب  قيس ، أبو أنيػة  الكنػدم ، كاله عهػر قضػاء الكوفػة كأقػ رريح ب  ا٢بارث( ّ)

(  ََُ/  ْ(  يػػػػّب أعػػػػبلـ النػػػػببلء  )ُِّ/  ْترٝبتػػػػو ُب : حليػػػػة األكليػػػػاء ) ىػػػػػ ( . ٖٕيػػػػنة ، ) ت : 
 (ِّٔ/   ْهتذيب التهذيب )

 ( _ زيادة ن  )ج(ْ)
( : )ىػذا ُِٓ(  قػاؿ ُب تكهيػل إركاء الغليػل )ُُٖ/ُ( ركل ككيع ُب أ)بار القضاة ٫بػوه نػ  قػوؿ رػريح )ٓ)

 ع ضعيف(.ننقط
 (َِّٖ/  ٔ( الصحاح )ِِّ/  ُْلساف العرب ) ٔ
 ( _ ُب )ب( : كىوٕ)
 (ِْٗ/ ٕ( األـ )ٖ)
 ( _ قولو )ىذه( ياقط ن  )ب(ٗ)
 ( _ ُب )ج(: مل ينعقد َُ)
 (ُِٕ( السراج الوىاج للزركشي ) ُُ)
 (ُِٕ( السراج الوىاج للزركشي ) ُِ)
 (ِْٗ/ ٕ( األـ )ُّ)
 ( _ ُب )ب(: صنعتو ُْ)
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على نا يبق أنو )بلؼ  ، كظاىر عطفو(ُ؛ ألنو الغالب)اقتصر ا٤بصنف على البيع كالشراء
ف ؛ ألبالكراىة تبعا، ككاف األكىل إعادة حرؼ النفي (ِ، كصرح ُب الركضة كأصلها)األكىل

 .القصد ع  كل كاحد ال اجملهوع (
، فإف عيًرؼى ككيليو أبدلو بآ)ر( أمّ() وال يكون لو وكيل معروفقولو )  ، : لابل ٰبيىاىبى

، فإف كقعت )صونة ٤بعانلة ايتناب ن  ٰبكم بينو كرةفإف مل ٯبد ككيبل عقد بنفسو للضر 
 (.ْا ن  أف ٲبيل إليو )كبْب )صهو )وف

) أو لم يهد ( ٕ: ُب ا٢باؿ()( )أمٔ() فإن أىدى إليو من لو خصومة( ) ٓقولو /)
لع  ، كقد (ٗ، كالرروة حراـ باإلٝباع)( أنا ُب األكىل فؤلهنا رروةٖ() قبل واليتو حرم قبولها

: ) كالرا ش (ُُ( زاد اإلناـ أٞبد)َُ. صححو الَبنذم كغّبه)ريوؿ اهلل  الراري كا٤برتشي
نو، أك ، ) كألنو إف أ)ذىا فحكم با٢بق فبل ٯبوز أ)ذ العوض ع( يعِب ا٤بتويط بينههاُِ()

                                 
 (َِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُّقضاء الب  أيب الدـ )( أدب الُ)
 (ُِْ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّٓ( زاد احملتاج )ُٔٗ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 / أ[ ن  بْٖٓ] ٓ))
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 _ قولو ياقط ن  )ج( ٕ))
 (َٔٓننهاج الطالبْب ) ٖ))
 (ّْٕ/  ُٓ(  نيل األكطار )ُِْ/  ْبل السبلـ )يٗ)   )
 (، كجػانع الَبنػذم ، َّٖٓ( بػرقم )َُ/ْبػاب ُب كراىيػة الررػوة ) يػن  أيب داكد ، كتػاب األقضػية، َُ))

 بػػػػػرقم( ِّٔ/ّ) ا٢بكػػػػم، ُب كا٤برتشػػػػي الرارػػػػي ُب جػػػػاء نػػػػػا بػػػػاب ،أبػػػػواب األحكػػػػاـ عػػػػ  ريػػػػوؿ اهلل 
باب التغليظ ُب ا٢بيف  اب  ناجو كتاب األحكاـ،  ا حديث حس  صحيح(. كين ىذ)  كقاؿ( ُُّٕ)

 (ِّْ/ ٖ( كصححو األلباين ُب اإلركاء )ُِّّ( برقم )ٕٕٓ/ِكالرروة . )
أبػو عبػد اهلل الشػيباين إنػاـ أىػل السػنة كأحػد األ هػة األربعػة أصػحاب ا٤بػذاىب   أٞبد بػ  ٧بهػد بػ  حنبػل ُُ))

عة، ناصر السنة كقانع البدعة ا٢بػافظ الفقيػو الزاىػد ألػف ا٤بسػند ك الػرد علػى الزناقػة كا١بههيػة  ) ت : ا٤بتبو 
( هتػػذيب التهػػذيب ُٕٕ/ ُُ(  يػػّب أعػػبلـ النػػببلء )ُُٔ/  ٗترٝبتػػو ُب : حليػػة األكليػػاء ) ىػػػ ( . ُِْ

(ُ  /ِٕ) 
 ضي اهلل عنهها(، نسند عبد اهلل ب  عهرك ب  العاص ر ِٕٔ/ٓنسند اإلناـ أٞبد ) ُِ))
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قبل  ، كأف يػيٍهًدمبْب أف يكوف ن  أحدٮبا أك ننهها ، ك ال فرؽبغّب ا٢بق فا٤بصيبة أعظم
ؿ إذا ،  كعلى األك (ُذا كانت عادتو ا٥بدية قبل الوالية /): ال ٙبـر إالوالية أـ ال،  كُب قوؿ

فإف مل يعرفو جعلها ُب ، بل يردىا على نالكها على الصحيح قبلها مل ٲبلكها على األصح
: ) كيواء قبل ا٢بكم أك بعده إال أنو إف ردىا قبل ا٢بكم نفذ (ِ، قاؿ ا٤باكردم)بيت ا٤باؿ

ففي نفوذه إذا كافق ا٢بق كجهاف (، ، كإف كاف لو حكهو أك بعده فينفذ إف كاف على الباذؿ 
، ألنو مل ٰبكم إال با٢بق فلم ٰبصل فسق ،كا٣ببلؼ فيها كاألكؿ ظاىر؛ ألهنا ليست رروة

ية ، كأنا ُب الثان(ّإذا حكم لو ىو السابق ُب أنو ىل ينفذ حكهو إذا فسق ( قالو الزركشي)
ا ثبت ُب العانل ( كإذْ( ركاه أٞبد كالبيهقي بإيناد حس ) ىدايا العهاؿ غلوؿ: )فلقولو 

، كُب ففي القاضي أكىل، كيواء أكانت لو )صونة أـ ال؛ ألنو ُب نعرض أف ٰبكم أك ٰباكم
، كيستثُب ن  األكىل نا لو ررط ا٤بهدم أف يثيبو فإنو ٯبوز  كإف كانت ( أنو جا زٓالوييط)
ط ، فإف ا٥ببة بشر (: ) كىو ظاىرٔ، قاؿ الزركشي )دارني ُب االيتذكارونة. قالو اللو حك

، كالبيع ننو ليس ٕبراـ ، نعم ينبغي تقييده ٗبا إذا كاف ٜب  الثواب ا٤بعلـو بيع على الصحيح
: نا لو ثانية صور  ننها، كيستثُب ن  ال، كإال فبل ٯبوز لقوة التههة(راا٤بثل كدفعو إليو جها

( ع  النص؛ ألنو ٖ، كنقلو ُب البياف)غّب عهلو، فبل ٰبـر على الصحيح ( ُبٕ) أىدم )لو(
: ) كلو كانت ُب (َُ، قاؿ ا٤باكردم)( ع  النصٗ، لك  يكره كها حكاه الركياين)غّب نتهم

                                 
 / ب[ ن  جِٔٓ( ]ُ)
 (ِٖٕ/  ُٔ( ا٢باكم )ِ)
 (َِِ( السراج الوىاج للزركشي ) ّ)
نػػ  حػػديث أيب ٞبيػػد السػػاعدم، كالبيهقػػي  (، نسػػند األنصػػار، ِِْ/ٓ« )ا٤بسػػند»( ركاه اإلنػػاـ أٞبػػد ُب ْ)

 (ِْٖ/ ٖ(، باب نا على القاضي ُب ا٣بصـو كالشهود . كصححو ُب اإلركاء )ُْٖٗ( برقم )ّٓ/ٗ)
 (ُّْ/  ٕ( الوييط )ٓ)
 ( ُِِ – َِِ( السراج الوىاج للزركشي ) ٔ)
 ( _ قولو ياقط ن  )ب(ٕ)
 (ِّ/  ُّ( البياف )ٖ)
 (ٗٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (ِٖٕ/  ُٔا٢باكم ) َُ))
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( ( ِ( ، ككذا إف أريلها ، كإف)ُعهلو ن  غّب أىلو ، فإف د)ل هبا إىل عهلو كلو ٧باكهة حـر
 .( (ّمل تك  لو ٧باكهة فوجهاف)

 فرع
كها ٰبـر على القاضي القبوؿ ٰبـر البذؿ إف كاف على ا٢بكم بغّب ا٢بق أك أف يقف   

فإف كاف على ا٢بكم با٢بق فبل ٰبـر البذؿ كإف حـر القبوؿ صرح بو  ْع  ا٢بكم )بو(
: ) ال أقضي (، كلو قاؿ للهتحاكهْبٕ( كاب  الصباغ)ٔ( كالقاضي أبو الطيب)ٓا٤باكردم)

، كجرل عليو القاضي أبو الطيب عبل ( فاحملكي ع  الشيخ أيب حاندج بينكها حٌب ٘بعبل يل
ىذا أف لو تقدمي ن  جعل لو : ) كقضية (ٗ، قاؿ البلقيِب)(ٖكا١برجاين أنو ٰبل لو ذلك)

، كإف كاف نسبوقا ( كاعترب البندنيجي ُب جوازه أف يكوف نشغوال ُب نعارو فإف مل الرزؽ
 .(َُ. )ز أف يرزؽ ن  ا٣بصـوكهات فبل ٯبو يك  لغناه كلقلة احملا 
( فإف كاف جملرد ُِ: ) إذا بذؿ ا٤باؿ للتقرب كالتودد إىل ا٤ببذكؿ ]لو[)(ُُكُب اإلحياء)

( ٔباىو إىل أغراض كنقاصد  فإف كاف جاىو بالعلم أك ُّنفسو فهدية كإف كاف ليتويل)
بينهها للفرؽ  ، ذكره( بالقضاء كالعهل فهو رروة (ُْالنسب فهو ىدية كإف كاف ) جاىو ()

                                 
 (ِٖٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُُْ/  ّإ)بلص الناكم ) ُ))
 _ ُب )ب(: فإف  ِ))
 (ُُْألكىل لو يد باب قبوؿ ا٥بدايا ن  كل أحد ( أدب القضاء )قاؿ اب  أيب الدـ : )كا ّ))
 _ قولو )بو( ياقط ن  )ج( ْ))
 (ِٖٕ/  ُٔا٢باكم ) ٓ))
 (َُْْ( التعليقة )ٔ)
 (ِّٗ( الشانل )ٕ)
 (ُٖٗ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (َٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ّْٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )َُ)
 (ُْٓ/  ِ( إحياء علـو الدي  )ُُ)
 ( _ قولو لو ياقط ن  )أ(ُِ)
 ( ُب )ج(: ليتوصل .ُّ)
 ( _ زيادة ن  )ج(ُْ)
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 .لرضى الباذؿ فيهها
ليست بسبب  ألهنا (ُوإن كان يهدي وال خصومة جاز بقدر العادة ()قولو ) 

 ( وال خصومة، كاحَبز بقولو : ) (ِ، يواء كاف ن  أىل عهلو أـ ال)القضاء فانتفت التههة
عها إذا كانت عادتو  (ْ) ( بقدر العادةعها إذا كانت فتحـر كها يبق ، كبقولو : )  (ّ)

؛ ألف الزيادة حدثت بالواليةإىداء ثياب القط  كالكتاف فأىدل ا٢برير ك٫بوه في ، جـز بو حـر
، كنقلو اب  ( كغّبىم، كالثاين: ا١بواز نطلقإ( كالتهذيب)ٔ( كصاحب ا٤بهذب)ٓا٤باكردم)
واز كمل ؛ فإنو أطلق ا١ب(ُُ، كىو نقتضى كبلـ احملرر)(َُ( ع  األـ)ٗ( كالركياين)ٖالصباغ )
ادة ؛ فإنو كها ٲبتنع ُب زيدة كاف أمشل؛ ليعم القدر كا١بنس: كالعاكلو قاؿ ا٤بصنفيقيده، 

، قاؿ (ُِ، كإف كاف نثلو كها يقتضيو كبلـ ا٤باكردم كغّبه)القدر ٲبتنع ُب ٨بالفة ا١بنس
و لو زاد على العادة ٰبـر ا١بهيع، كالصواب نا قالو : ) نقتضى إطبلقهم أن(ُّالزركشي )

؛ ألهنا تهيز الزيادة مل ٯبز قبوؿ ا١بهيع، كإف ٛبيزت كجب ردىا ت: إف ملصاحب الذ)ا ر
رة، : ) كيكتوا عها ثبتت بو العادة ا٤بذكو (ُٓ( كال ٯبب رد ا٤بعتاد ( قاؿ)ُْحدثت بالوالية)

                                 
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ْٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٕٖ/  ُٔ( ا٢باكم )ٓ)
 (ِِٗ/  ِ( ا٤بهذب )ٔ)
 (ُْٕ/  ٖ( التهذيب )ٕ)
 (ُِْ - َِْ( الشانل )ٖ)
 (ٗٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (ُُٓ/  ّ( األـ )َُ)
 (ْٕٖ( احملرر )ُُ)
 (ُٗٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ِٕٖ/  ُٔ( ا٢باكم )ُِ)
 (ِِٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُّ)
 ( ُب )ج(: بالعادة .ُْ)
 (ِِٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُٓ)
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، د ننو ا٥بدية ( كالعهد صادؽ ٗبرة: ) مل تعه(ُ، كعبارة الرافعي)ككبلنهم نلوح بثبوهتا ٗبرة
 ((ِألهنا تشعر بالدكاـ) ٖببلؼ عبارة الكتاب بكاف

 -، ككاف (ٓ(  ُب بيت ا٤باؿ)ْ: أك يضعها )أم (ّواألولى أن يثيب عليها (): ) قولو
- ( الثواب ٖ( يرد صاحبها /)ٕ( فإف مل يثب عليها أك )مل()ٔ)يقبل ا٥بدية كيثيب عليها

 .(ُُاب  القاص ) ( ع َُ( ، حكاه الزركشي)ٗفقوالف)
 (ُْ( وشريكو في المشترك ()ُّ( لنفسو )ورقيقو()ُِوال ينفذ حكمو /): ) قولو

، كصورة ا٢بكم للرقيق ُب التعزير :الرقيق الق  كا٤بستولدة كا٤بكاتب، قيل، كيواء ُب للتههة
: ) يتصور ُب (ُٔ، قاؿ الزركشي)(ُٓكُب القصاص على كجو ٖببلؼ ا٤باؿ إذ ال نلك لو)

(، ككذا ّ( نفوذ حكهو )عليهم()ِ، كافهم /)(ُ( كا٤بكاتب)ُٖ( كا٤بأذكف)ُٕبعض)ا٤باؿ ُب ا٤ب
                                 

 (ْٖٔ/  ُِالعزيز )  ُ))
 )ج( زيادة  )بكاف( كمل أجدىا عند الزركشي .  ( _  ُب ِ)
 (َٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( _ ُب )ج( : كيضعها ْ)
 (ِٔٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
( رقػػػم )  ّْٓ/ ٔ( صػػػحيح البخػػػارم ، كتػػػاب ا٥ببػػػة كفضػػػلها كالتحػػػريض عليهػػػا، بػػػاب ا٤بكافػػػأة ُب ا٥ببػػػة، )ٔ)

 ريق أـ ا٤بؤننْب عا شة رضي اهلل عنها .(، ن  طِٖٓٓ
 ( قولو )مل( : ياقط ن  )ب(ٕ)
 / ب[ ن  بْٖٓ( ]ٖ)
 (ُِٓ/  ّ( القوالف ٮبا ا١بواز كعدنو ، كاألقول : ا٤بنع .العباب )ٗ)
 (ِِٔ( السراج الوىاج للزركشي ) َُ)
 (.ُُّ/ُ( أدب القاضي الب  القاص )ُُ)
 / أ[ ن  جِٕٓ( ]ُِ)
 اقط ن  )ج(( _ قولو )كرقيقو( يُّ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ِٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )َُِ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓ)
 (ِِٔ( السراج الوىاج للزركشي ) ُٔ)

 (َْٔ/  ٓا٤ببعض : ن  بعضو حر كبعضو عبد . حارية ا١بهل ) ُٕ
 (ُُنّب )( ا٤بصباح ا٤بِّٕ/  ٓا٤بأذكف : عبد أذف لو ييده ُب التجارة كغّبىا . لساف العرب ) ُٖ
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 . نتفاء التههة (ع  غّبه فينفذ ال (ٓ( ( )ْ) في المشترك): على نفسو كاحَبز بقولو
( ألهنم أبعاض فأرباه قضاءه ٕ() ٔوكذا أصلو )وفرعو على الصحيح(: ) قولو
؛ ألنو قد يتهم بأف يعدؿ فيها ن  ليس بعدؿ لبينة(، كقيل: ٰبكم ٥بم باإلقرار دكف اٖلنفسو)

( َُ، ككذا ُب احملرر)ه بالصحيح يقتضي أف ا٣ببلؼ كجهاف، كتعبّب (ٗكال يتهم ُب اإلقرار)
رجْب ( عرب ع  ا٣ببلؼ بقولْب ٨بُِ: ) إف صاحب التلخيص)( ٍب قاؿ ُب الشرحُُكالشرح)

( ُٓ، ك)ص اإلناـ)(ُْ( ا٤بختصر)ُّ، كا٤بنع ]ننصوص[)، كليس التخريج ُب كبلنو(
، كىذا إذا (ُٔ، فأنا القضاء بعلهو فيهنع قطعا ، كتابعو الرافعي)ا٣ببلؼ ٗبا إذا قضى بالبينة

؛ لو حكم لولد على كلد فاألصح كذلك، كا)تار ُب ا٤بررد ا١بواز، فحكم لو على أجنيب
آل)ر كقبولو ، كيؤيده أنو ٯبوز لو  بيع ناؿ أحدٮبا ل هها ُب القرب فانتفت هتهة ا٤بيلاليتوا

                                 

( ا٤بصػػباح ا٤بنػػػّب ٕٖ/  َُا٤بكاتػػب : عبػػد يكاتػػػب يػػيده علػػػى نػػاؿ نػػػنجم فػػإذا أداه عتػػػق . هتػػذيب اللغػػػة ) ُ =
(ُِٕ) 

 / أ[ ن  أَّٗ( ]ِ)
 ( _ قولو)عليهم ( ياقط ن  )ج(ّ)
 (ُّٗ/  َُا٤بشَبؾ : عبد ٲبلكو أكثر ن  ييد ٙبفة احملتاج ) ْ
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 )ج( ( قولو ياقط ن ٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّْٓ/  ْ( الديباج )ّّٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٖ)
 (َّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُٕٖ/  ْعجالة احملتاج ) ٗ))
 (ْٕٖ( احملرر )َُ)
 (ِْٕ/  ُِ( العزيز )ُُ)
 (ُُّ - َُّ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )ُِ)
 ( _ ياقط ن  )أ( كأثبت ُب ا٢باريةُّ)
 (ّٕٗتصر ا٤بزين )( ٨بُْ)
 (ُٖٓ - َٖٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُٓ)
 (ِْٕ/  ُِ( العزيز )ُٔ)
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اٮبا ن  األقارب ، كفهم ن  اقتصاره على األصل كالفرع جوازه ٤ب  يو (ُإذا كانا ُب حجره)
( على الرانْب ٥با ّلعا شة)حكم  ( بأف النيب ِ، كاحتج لو اب  ا٤بنذر)كالزكجة كالعتيق
 .يهها كها يقبل ُب الشهادة عليههاواز ا٢بكم عل، كافهم ج(ْ)باإلفك كحدىم

 فرع 
، كجوزه (ٓ، كبو قطع ا١بههور كالشهادة عليو)ال يقضي على عدكه على الصحيح

 ؛ ألف أيباب ا٢بكم ظاىرة ٖببلؼ الشهادة.(ٔا٤باكردم ُب كتابو األحكاـ السلطانية)
 (ٕحيح ()ويحكم لو ولهؤالء اإلمام أو قاض آخر وكذا نائبو على الصقولو ) 

، (، كقيل: ال ٯبوز ن  نا بو للتههةٖلتنتفي التههة ، كألف نا بو حاكم فأربو يا ر ا٢بكاـ)
 .(: ) كىو قوم(َُ(، قاؿ الزركشي )ٗكرجحو الشاري)
َعى عليو أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد قولو )  وإذا أقر الُمدَّ

: ببل )بلؼ  ( أمُُشهاد بو لزمو ()على إقراره عنده أو يمينو أو الحكم بما ثبت واإل
                                 

 (َِِ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (ُٖٗ/ ْ( اإلرراؼ الب  ا٤بنذر )ِ)
( عا شة بنت أيب بكر الصديق أـ ا٤بؤننْب رضػي اهلل عنههػا أفقػو النسػاء علػى اإلطػبلؽ ، برأىػا اهلل عػز كجػل ّ)

ترٝبتهػا ُب : حليػة  ىػػ ( . ٕٓانت ن  أكثر الصحابة ركايػة للحػديث  ) ت : ن  فوؽ يبع ٠باكات ، كك
 (ُِّ/  ٖ( اإلصابة ) ُُٖٖ/ ْ( االيتيعاب )ّْ/  ِاألكلياء )

( كصػػحيح نسػػلم ، كتػػاب التوبػػة : بػػاب ُب ُُْْ( )ُُٔ/ٓ( صػػحيح البخػػارم كتػػاب ا٤بغػػازم بػػاب : )ْ)
 ع  عا شة رضي اهلل عنها .( َِٕٕ( )ُِّٕ/ ْحديث اإلفك كقبوؿ توبة القاذؼ )

 (ّْٓ( زاد احملتاج )َُٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٓ)
 (ُِٗ( األحكاـ السلطانية )ٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّْٓ/  ْ( الديباج )ُّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
، فخػػر اإليػػبلـ ، نػػ  تصػػانيفو حليػػة العلهػػاء ُب نػػػذاىب  ٧بهػػد بػػ  أٞبػػد بػػ  ا٢بسػػْب أبػػو بكػػر الشارػػي( ٗ)

( طبقػػات الشػػافعية البػػ   َٕ/  ٔترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل )  ىػػػ ( . َٕٓالفقهػػاء ) ت : 
 (ّٕ/  ِ( الواُب بالوفيات )َِّ/  ُقاضي رهبة )

 (َِّ( السراج الوىاج للزركشي ) َُ)
 (ُٔٓ )( ننهاج الطالبْبُُ)
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: يقضي بعلهو أـ ال ؛ ألنو إف انتنع فقد ينكر (، كيواء قلناُكها أرار إليو البغوم كغّبه)
( ّ، كركل الدارقطِب)(ِا٣بصم ، كإف قلنا : يقضي بو فقد ينسى أك يعزؿ فيضيع ا٢بق)

أال أرهدكا أف دنها : "ا فقاؿ النيب فقتلها زكجه حديث ا٤برأة الٍب كانت تسب النيب 
 : ) كىو ينة ُب إرهاد ا٢باكم على نفسو بإنفاذ األقضية ( انتهى .( ٍب قاؿْ")ىدر

  
ي
، بل لو أقاـ بينة ديعىى عليو أك نكولو كها توٮبوكنا ذكره ا٤بصنف ليس )اصا بإقرار ا٤ب

و لزنو ُب األصح ألنو يتضه  تعديل البينة كإثبات ٗبا ادعاه كيأؿ القاضي اإلرهاد علي
و ا١بـز بلزـك ، كنقتضى كبلنم اللزـك فيها ذكره ن  طريق أكىل، كلو ذكر ىذه ألفه(ٓحقو)

فيو طريقْب قيل : ٯبب قوال كاحدا، كقيل: ( ٔ، كحكى رريح الركياين)اإلرهاد على ا٢بكم
ْب مل ٱبرج ع  اه فأرهد فايق: ) كإذا أكجبن(ٕ، )قاؿ ()ىو على ا٣ببلؼ كالتسجيل

، فقد قاؿ للزـك على الفور نطلقا كليس كذلكقضية كبلـ ا٤بصنف االواجب ُب األصح (، ك 
: ) إذا كاف األنر بػىيِّنان عند ا٢باكم فأحب)(ٖالشافعي ُب األـ)

( أف يأنر ا٤بتخاصهْب بأف ٗ
ٯبز تأ)ّب ا٢بكم ، كإف  يتصا٢با كيتحلل ُب تأ)ّب ا٢بكم يونا أك يونْب ، فإف مل يتحلبل مل 

كاف نشكبل مل ٯبز أف ٰبكم ، حٌب يبلغ الغاية ُب البياف طاؿ أك قصر( كقد حكاه رريح 

                                 
 (ِٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج)ُ)
 (ْْٓ/  ْ( الديباج )َُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
لسػن  ا٤بقػرئ احملػدث نػ  أىػل ٧بلػة دار القطػ  ببغػداد صػنف ا علي ب  عهر ب  أٞبد أبو ا٢بسػ  الػدارقطِب( ّ)

( النجـو الزاىرة ُُٗ/ ّ( تذكرة ا٢بفاظ )ّْ/  ُِترٝبتو ُب : تاريخ بغداد ) ىػ ( . ّٖٓ) ت : كالعلل
(ْ  /ُِٕ). 

(، يػػن  ُّْٔ( بػػرقم )ّّْ/ْ، ) ملسو هيلع هللا ىلص( يػػن  أيب داكد ُب كتػػاب ا٢بػػدكد ، بػػاب ا٢بكػػم فػػيه  يػػب النػػيب ْ)
( ، ََْٕ) بػرقم( َُٕ/ٕ) ملسو هيلع هللا ىلصنػيب النسا ي الصغرل ، كتاب : ٙبرمي الدـ ، باب : ا٢بكم فػيه  يػب ال

(نػ  طريػق ابػ  عبػاس رضػي اهلل َُِ( رقػم ) ُُِ/ّكين  الػدارقطِب  كتػاب : ا٢بػدكد كالػديات كغػّبه )
 (ِٗ/  ٓعنهها ، كصححو األلباين ُب إركاء الغليل )

 (َِٔ - َِٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ِِٖ( ركضة ا٢بكاـ )ٔ)
 ( _ ياقط ن  )ب(ٕ)
 (ّٔٓ/  ٕ)( األـ ٖ)
 ( _ ُب )ج(: فأ)رهٗ)
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ا ىو ظاىر إال : ) كظاىره أنو إذا تبْب لو ا٢بق ال ٯبوز تأ)ّب ا٢بكم فيه( قاؿُالركياين)
يديعىى عليو : ٯبوز لو تأ)ّب يـو كيونْب كأكثره ثبلثة لبلحتياط ، فرٗببرضاٮبا، كقد قيل

ا يأٌب ا٤ب
 .بدافع (

 فروع
، فذت ا٢بكم بو أك ألزنت )صهو ا٢بق: حكهت لو بو أك نكم أف يقوؿ( ا٢بِصيغة)
قضيت ُب أرهر الطريقْب (   : ) قوؿ ا٢باكم حكهت بكذا حكم ككذا(ّكقاؿ رريح)

نف ( فهقتضى تعبّب ا٤بصٓ( بالبينة العادلة )أك صح()ْ. كلو قاؿ ثبت عندم )كذا()انتهى
( ُب باب القضاء على الغا ب كنقلو ٕ( كالنوكم)ٔأنو ليس ٕبكم ، كىو نا صححو الرافعي)

، كم ىو البلـز كالثبوت ليس بإلزاـ؛ ألف ا٢ب( كأكثر األصحابَُ( ع  األـ)ٗ( /)ُٖب البحر)
يستدعي ( ُُ، كالفرؽ بْب ا٢بكم بالصحة كا٢بكم با٤بوجب أف ا٢بكم با٤بوجب ]ال[)بإلزاـ

، كا٢بكم بالصحة يستدعي ذلك كأف التصرؼ صادر ُب ٧بلو لتصرؼصحة الصيغة كأىلية ا
( عليو كيأؿ القاضي اإلرهاد ليكوف حجة لو فبل يطالبو نرة ُّ، كلو حلف ا٤بدعى /)(ُِ)

( كٯبب على ا٢باكم إذا ترافع إليو ا٤بسلهاف أف ٰبكم بينهها كال ُ( إجابتو )ُْأ)رل لزنو)
                                 

 (ِِّ( ركضة ا٢بكاـ )ُ)
 ( _ ُب )ب(ك)ج( : صفةِ)
 (ِِٓ( ركضة ا٢بكاـ )ّ)
 ( _ ياقط ن  )ج(ْ)
 ( _ ياقط ن  )ج(ٓ)
 (ِّٓ - ِِٓ/  ُِ( العزيز )ٔ)
 (ُٖٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٖ)
 / ب[ ن  ج ِٖٓ( ]ٗ)
 (ِٓٓ/  ٕ( األـ )َُ)
 _ ياقط ن  )أ( ك)ج(( ُُ)
 (ُْٗ/  َُ(  ٙبفة احملتاج )ُِ)
 / أ[ ن  بْٖٔ( ]ُّ)
 ( _ ُب )ب(: لزنتوُْ)
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( : ) ِ، قاؿ الزركشي)ٮبا إىل غّبه تأ)ّب للحق)(ألف ردٯبوز لو ردٮبا إىل غّبه نص عليو ؛ 
، غّبه نع أف األصح فيو أف لو ذلك ك قضيتو أنو ال ٯبرم )بلؼ ا٤بفٍب إذا رد اتكاال على

( أنو ال ٯبوز ا٢بكم على ْ، كُب الركضة ُب باب القضاء على الغا ب)( الفرؽ ظاىرّ]ك[)
 .ال بعد يؤاؿ ا٤بدعي على األصح (ا٤بدعى عليو إ

جبل بما حكم ( يكتب لو محضرا بما جرى من غير حكم أو سٓأو ]أن[): ) وقول
، ( إ٭با ٯبب؛ ألنو ال اعتهاد على ا٣بطٕ]ك[) (ٔ: يجب ()استحب إجابتو، وقيل
: إف كاف حكها (، كقيلٗ، ككجو الوجوب اإلرهاد حفظا للحق)(ٖكيستحب ؛ ألنو يذكر)

، حكاه رريح كإف كاف ال يؤن  لـزيؤن  نسيانو مل يلـز التسجيل بو،  نشهورا ظاىرا
، ك٧بل ا٣ببلؼ إذا عنده قرطاس ن  بيت ا٤باؿ أك أتى بو الطالب كإال مل ٯبب (َُالركياين)

، أنا إذا تعلقت ا٢بكونة بصيب أك ٦بنوف فالتسجيل (، ك٧بلو أيضا ُب البالغ العاقلُُ)
 .(ُّ( كرريح الركياين ُب أدب القضاء)ُِكاجب، قطع بو الدبيلي)

( أم: كإف ُْ() ويستحب نسختان إحداىما لو واألخرى في ديوان الحكم : )قولو
؛ ألنو كفيل للقاضي نهها كقعت قضية أف يكتبها، بل يستحب مل يطلب ذلك ا٣بصم

                                 

 (َّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َِٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ) =
 ( ِِّ( السراج الوىاج للزركشي ) ِ)
 ( _ يقطت الواك ن  )أ(ّ)
 (ُٖٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ْ)
 أ(( _ ياقط ن  )ٓ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( _ يقطت الواك ن  )أ(ك)ج(ٕ)
 (ّّْ/  ْ( التدريب )ْٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 (َُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ِِٖ( ركضة ا٢بكاـ )َُ)
 ( ْٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗٔ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُُ)
 (َِْ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ِِٖ( ركضة ا٢بكاـ )ُّ)
 ( كُب ا٤بنهاج كرركحو : )كاأل)رل ٙبفظ ُب ديواف ا٢بكم(ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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(، كالٍب يدفعها للخصم تكوف غّب ٨بتونة لينظر فيها كيعرضها ُٕبفظ ا٢بقوؽ على أىلها )
، كنا عليها ايم ا٣بصهْبء ٱبتهها كيكتب على الشهود ليبل ينسوا ، كالٍب بديواف القضا

، (ّ، كيضعها ُب حرز لو)( كذا ُب رهر كذا ن  ينة كذاِٯبتهع ننها يكتب عليو )٧باضر()
، كىذا ُب ا٤بههات (ْ، كنظر أكال إىل )تهو كعبلناتو)ذا احتاج إليها توىل أ)ذىا بنفسوكإ

 .ر( لغلبة التزكئ( كىو ُب زناننا )نتأكد()ٓ)ا٤بتفق عليها()
وإذا حكم باجتهاد ثم بان خبلف نص كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس قولو ) 

أنا النقض ٗبخالفة اإلٝباع فباإلٝباع ، كالباقي ُب نعناه ؛ ألنو  (ٕجلي نقضو ىو وغيره ()
،  األصل (نا كاف ُب نعُب القياس ا١بلي: ) (ٗ، كقاؿ الشافعي)(ٖغّب نعذكر ُب ا٣بطأ)

: ) إنو الذم يعرؼ بو نوافقة الفرع األصل ٕبيث ينتفي احتهاؿ (ُُ( قاؿ الرافعي)َُ)ك()
( كنا ُِ) َّ مئ  خئ حئ جئ ُّٱٱ:الضرب بالتأفيف ُب قولو تعاىلا٤بفارقة أك يبعد كالتحاؽ 

(  فإف الفركع هبذه ُْ) َّ يي ىي ني مي ُّٱٱ:(ُّفوؽ الذرة بالذرة ُب قولو تعاىل ()
(: ) إ٭با يقضى ِ( ُب ررا طو)ُ( قاؿ اب  عبداف)ُٓاألحكاـ أكىل ن  األصوؿ ( ك /)

                                 
 (ْٓٓ/  ْ( الديباج )ُْْ/  َُٙبفة احملتاج ) ُ))
 _ ياقط ن  )ج( كأثبت ُب ا٢بارية  ِ))
 (َِٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٕٓالتنبيو ) ّ))
 (ِٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 ( _ ياقط ن  )ج(ٓ)
 ( _ياقط ن  )ج(ٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ْٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )َِٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (ٕٗ/  ٕ( األـ )ٗ)
 ( _ الواك ياقطة ن  )ج(َُ)
 (ْٕٕ - ْٕٔ/  ُِ( العزيز )ُُ)
 (ِّ( يورة اإليراء )ُِ)
 ب(( _ قولو )( ياقط ن  )ُّ)
 (ٕ( يورة الزلزلة )ُْ)
 / ب[ ن  أَّٗ( ]ُٓ)
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، كقد أٝبع القا سوف جهة أنو ال ٰبتهل إال نعُب كاحدا؛ ألنو كالنص ن  القياس ا١بليب
 (ّنقضو ( ): ) نو قيايا بل فحول (، كقولويسهو  كنفاتو على القوؿ بو ، إال أف النافْب ال

، ( كغّبىمٔ( كالغزايل)ٓ( كاإلناـ)ْ: يلزنو ذلك كإف مل يرفع إليو كها صرح بو ا٤باكردم)أم
: ن  أم (ٖوغيره ( ): ) (، كقولوٕكالصحيح أنو يلزنو إعبلـ ا٣بصهْب كإف علها با٣بطأ)

بو قضاء غّبه، لكنو ال يتتبع بو قضاء نفسو ينقض  ، ككل نا ينقض(ٗا٢بكاـ )ا٤بفتْب()
، بل إذا رفعت إليو نقضها ىذا إذا كاف نثلو صا٢با للقضاء كإال فتنقض أحكانو  أحكاـ غّبه

، قاؿ اإلناـ (ُُ( كصرح بو ُب التنبيو)َُكلها أصاب فيها أك أ)طأ قالو الرافعي)
با١بهل ، : ) ٧بلو نا إذا مل يك  ىناؾ تولية ن  ذم روكة ٕبيث ينفذ ا٢بكم (ُِالبلقيِب)

) فإف كاف مل ينقض نا أصاب فيو، كلو أف يتتبع أحكاـ نفسو لينقضها ( ، كُب نعُب قولو : 
نا إذا كاف نقلدا كحكم ٖببلؼ نص إنانو نقلدا لوجو ضعيف فإهنم جعلوا  (ُّباجتهاد ( )

نص إنانو بالنسبة إليو كنص الشارع بالنسبة للهجتهد كمشل إطبلقو السنة نتواترىا كآحادىا 

                                 

لػو رػرا ط  ككػاف ثقػة فقيهػا كرعػا جليػل القػدرب  ٧بهد أبػو الفضػل رػيخ ٮبػداف كنفتيهػا  عبد اهلل ب  عبداف( ُ) =
( طبقػات ُْ/  ٓترٝبتػو ُب : طبقػات الشػافعية الكػربل )  ىػػ ( . ّّْ) ت :  األحكاـ كررح العبػادات
 (ُِٓ/  ّ( رذرات الذىب )ْٖالشافعية الب  ىداية اهلل )

 (ِّٖ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ُٕٓ/  ُٔ( ا٢باكم ) ْ)
 ( ِْٕ – ُْٕ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب ) ٓ)
 (َّٕ/  ٕ( الوييط )ٔ)
 (ّٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٕ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 _ُب )ج(: ا٤بعينْب (ٗ)
 (َْٖ/  ُِ( العزيز )َُ)
 (ِّٓ( التنبيو )ُُ)
 (ٕٔٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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.(ُ) 

 :تنبيو
، كا٢بقيقة أف ا٢بكم مل و٥بم ينقض فيو تسانح: ) ق(ّعز الدي ) ِقاؿ الشيخ /   

( ُب الشهادات أف ا٢بكم إذا ٓ، كحكى ا٤باكردم)( ٫بوهْيصح ن  أصلو ( كقاؿ البلقيِب)
كقع بأضعف ا٤بذىبْب ٩با ينقضو عليو غّبه ن  القضاة فحكهو باطل ُب الباط  كالظاىر كُب 

رريح ) نقضتو أك ، كصيغة النقض كها قالو ( (ٕكجهاف) ٔنو إىل حكم ا٢باكهْبافتقار بطبل
: ) (ٗ، قاؿ الزركشي)( (ٖ: ىذا ليس بصحيح أك باطل فوجهاف)فسختو أك أبطلتو، كإذا قاؿ

 كال يتعْب إعدانو بل لو )صم ُب ظاىره بالنقض كفى (.
 يبعده ، فهنو نا علتو : كىو ناال يزيل احتهاؿ ا٤بفارقة كالأم (َُ) ال خفي ()قولو 

: أف تشبو ا٢بادثة أصلْب رز على الرب بغلبة الطعم، كننو قياس الشبو كىونستنبطة كاأل
، فإذا باف لو ا٣بطأ بقياس )في رآه أرجح ٩با حكم بو عهل بو فيها (ُُفيلحق بأربههها)

ا ايتهر لو نقض بعضها بعضا ٤بيستقبل ك ال ينقض نا حكم بو أكال ؛ ألف الظنوف ا٤بتعادلة 
( إٝباع الصحابة على أف ُّ(، كقد نقل اب  الصباغ كغّبه)ُِ، كلشق على الناس)حكم

                                 
 (ُْٓ - ُْْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 / أ[ ن  جِٖٓ( ]ِ)
 (ُْ/  ِ( القواعد الكربل )ّ)
 (ٕٓٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ْ)
 (ُٔ/  ُٕ( ا٢باكم )ٓ)
 : ا٢باكم ( _ ُب)ب(ك)ج(ٔ)
 (َّٖ/  ُُ( األظهر : النقض . ركضة الطالبْب )ٕ)
 (َّٓ/  ْ( األظهر أنو يكوف نقضا . نغِب احملتاج )ٖ)
 ( ِْْ( السراج الوىاج ) ٗ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َِٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُ)
 (ّٕٓ/  ْاج )( زاد احملتَُُٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِ)
 (َّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٗٓ( الشانل )ُّ)
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 .( ا٢بكم ُب اجملتهدات ال ينقضُ/)
: إف كاف ا٢بق ( أمّ() ينفذ ظاىرا ال باطناأم ُب اجملتهدات )  (ِوالقضاء ()قولو ) 

الباطل صحيحا ،  ُب نفس األنر ٖببلفو حٌب لو ايتند ُب حكهو لشهادة الزكر ال ينقلب
 نن من زن ُّٱٱ:( لقولو تعاىلْيواء كاف ا٢بكم ُب ناؿ أك نكاح أك غّبٮبا)

فه  قضيت لو ن  : " ( اآلية، كقولو ٓ) َّ مي زي ري ٰى ين  ىن
، أنا إذا كافق (ٕفإ٭با أقطع لو قطعة ن  النار" نتفق عليو) ( فبل يأ)ذه ،ٔ)حق أ)يو بشيء

اىر كالباط  )بلفا إلطبلؽ الكتاب، كىذا فيها ليس ا٢بق ُب نفس األنر فينفذ ُب الظ
ى أصل كاذب  ، فإف ترتبت علفسخ النكاح بالعيب كتسليط الشفيع، أنا اإلنشاء كبإنشاء

، ا)تبلؼ اجملتهدي  نفذ باطنا أيضال ، أك صادؽ فإف مل يك  ُب ٧بكشهادة الزكر فكاألكؿ
، كقاؿ ُب (ٖكإف كاف ٨بتلفا فيو نفذ ظاىرا ككذا باطنا على نا صححو ٝباعة ننهم البغوم)

( إىل ا٤بنع، كىو ُُ( كالغزايل)َُ، كذىب األيتاذ أبو إيحاؽ)إنو الصحيح:  (ٗا٤بههات)
 .نقتضى إطبلؽ الكتاب

أم ؛ ألنو لو حكم بو لكاف  (ُِوال يقضي بخبلف علمو باإلجماع ( )قولو: ) 
                                 

 / ب[ ن  بْٖٔ( ]ُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُٓٔ - َٓٔ( توقيف األحكاـ )ْ)
 (ُُٖ( يورة البقرة )ٓ)
 ( _ ُب )ج( : ريءٔ)
(، كصػحيح َِٖٔ( )  ٔٓٓ/ ٔاليهػْب، )بػاب نػ  أقػاـ البينػة بعػد  ( صحيح البخارم كتػاب الشػهادات :ٕ)

( نػ  حػديث أـ يػلهة رضػػي اهلل ُُّٕ( )ُّّٕ/ّبػاب ا٢بكػم بالظػاىر، ) نسػلم ، كتػاب األقضػية :
 عنها.

 (ْٔٓ/  ْ( الديباج )ِِِ/  ٖ( التهذيب )ٖ)
 (َِٔ/  ٗ( ا٤بههات )ٗ)
 (ُّٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (َّٕ/  ٕ( الوييط )ُُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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، كها إذا رأل رجبل قتل رجبل فادعى الويل على غّب  ببطبلف حكهو كا٢بكم بالباطل ٧بـر
(، ككذا إذا ِ( )ُالقاتل كأقاـ بينة أك أقر، فبل ٯبوز لو قتلو لعلهو بكذب البينة ]كاإلقرار[ )

تق، أك النكاح قد طلق ك ٙبقق  علم أف ا٤بدعي أبرأه عها يدعيو، أك ٠بع ندعي الرؽ قد اع
( نفي ا٣ببلؼ فيو تبعا للقاضي، كليس كذلك ففي ْ( ، كادعى الرافعي)ّكذب الشهود)

( أنو ٰبكم بالشهادة ا٤بخالفة لعلهو، ككها ال يقضي ٖببلؼ علهو ُب ٓكجو حكاه ا٤باكردم)
ى كبلـ (، كىو نقتضٕ( فليس لو أف يقضي بعلهو صرح بو الشاري ُب ا٢بلية)ٔىذه الصور)

( ٗ( حيث أطلق ننعو ن  القضاء كقاؿ: ) ا٤بعُب فيو قوة التههة ( لك  ُب الكفاية)ٖالرافعي)
ع  االصطخرم أنو يتعْب القضاء بالعلم إذا أقر بالبينونة ٍب ادعى الزكجية ، أك ادعى أف 

ؼ نا (، ٖببلَُفبلنا قتل نورثو كىو يعلم )بلفو، كا٤براد بالعلم ىنا اليقْب ال الظ  ا٤بؤكد)
ييأٌب ُب القضاء بعلهو، فإهنم قالوا: إذا ارتاب ا٢باكم ُب الشهود كٕبث عنهم فلم يظهر 

قد يوىم أف ن   (ُُبخبلف علمو ( )قادح كمل تزؿ الريبة كالتههة لزنو القضاء، كقولو ) 
قضى بشهادة راىدي  ال يعلم كذهبها ك ال صدقهها ال ينفذ قضاؤه نع أف  قضاءه نافذ 

(، كتعبّبه ُّ( كغّبه)ُِف الصواب أف يقوؿ ٗبا يعلم )بلفو كها عرب ا٤باكردم)باالتفاؽ فكا

                                 
 ( _ ياقط ن  )أ( كأثبت ُب ا٢بارية ُ)
 (َّٕ/  ْ( حارية الرنلي )ّٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (ِِْ/  ٓ( الغرر البهية )ِٗٓ/  ٖ(  هناية احملتاج )ّ)
 (ْٖٖ/ ُِ( العزيز )ْ)
 (ِّٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ٓ)
 ( _ُب )ب(: الصورة .ٔ)
 (ُُٕٔ/ ّ( حلية العلهاء )ٕ)
 (ْٕٖ-ْٖٔ/ ُِ( العزيز )ٖ)
 (ِِّ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٗ)
 (َِٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُٖٓ - َٖٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِّٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ُِ)
 (ّٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّ)
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(: ) ببل )بلؼ (، كٲبك  تنزيلو على ُباإلٝباع يقتضي نفي ا٣ببلؼ نطلقا كالذم ُب احملرر)
طريقة قاطعة بو، كقد أرار ُب الذ)ا ر إىل طريقْب أصحهها: القطع با٤بنع، كالثانية: على 

ُب أف األكجو ىل تقدح ُب اإلٝباع بناء على أف الـز ا٤بذىب ىل كجهْب، نعم لنا )بلؼ 
ىو نذىب أك ال ؟ فه  قاؿ: إنو ليس ٗبذىب قد يذىب إىل أنو ال يقدح ُب اإلٝباع 

 ( .ِكحيناذ فتستقيم دعول اإلٝباع نع )بلؼ الوجوه )
 ألف علهو أقول ن  الشاىدي  فإف رهادهتها (ّواألظهر أنو يحكم بعلمو ( )قولو ) 
( كلولدىا على أيب ٔ)قضى ٥بند ( كألنو ٓ( إال الظ  كالعلم أقول )ننو()ْال تفيده /)

راىداؾ (؛ ٢بديث: " َُ( كالثاين: ال)ٗ( كمل يسأ٥با بينة لعلهو بأنرىم)ٖ( بنفقتهم)ٕيفياف)
(، ) ك ال فرؽ ُب جرياف القولْب بْب نا علهو ُب حاؿ ُُ" ) أك ٲبينو ليس لك إال ذلك

( ُِكاليتو أك قبلها  ُب ٧بل كاليتو أك غّبىا ُب ٦بلس حكهو كغّب ٦بلسو نص عليو ُب األـ)
                                 

 (ْٖٖ( احملرر )ُ)
 (ُْٖ/  َُ( حارية العبادم على التحفة )ُّٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ُٔٓطالبْب )( ننهاج الّ)
 / ب[ ن  جِٖٓ( ]ْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
ب  ربيعة  القررية رضي اهلل عنهػا ، أـ نعاكيػة بػ  أىب يػفياف رضػي اهلل عنههػا، أيػلهت َب  ىند بنت عتبة( ٔ)

ا ُب :  اإلصابة الفتح نع زكجها أيب يفياف كحس  إيبلنها، توفيت َب )بلفة عهر رضى اهلل عنو. ترٝبته
 (ُّٔ/  ٕ(. أيد الغابة )ُِِٗ/ْ(، االيتيعاب )ّْٔ/ٖ)

بػػ  أنيػػة رضػػي اهلل عنػػو، أبػػو يػػفياف القررػػى األنػػول ، أيػػلم يػػـو الفػػتح ، كػػاف نػػ  دىػػاة  صػػخر بػػ  حػػرب( ٕ)
ترٝبتػو ُب : التػاريخ  ػ( . ىػ ِّالعرب ، كنػ  أىػل الػرأم كالشػرؼ فػيهم  رػهد حنينػا كالطػا ف  ، ) ت : 

 (َُ/  ّ( ) أيد الغابة )ُْٕ/ ِ( االيتيعاب )ِْٔ/  ْ( ا١برح كالتعديل )َُّ/  ْالكبّب )
( صػػحيح البخػػارم كتػػاب النفقػػات بػػاب إذا مل ينفػػق الرجػػل فللهػػرأة أف تأ)ػػذ بغػػّب علهػػو نػػا يكفيهػػا ككلػػدىا ٖ)

 (ُُْٕ( )ُّّٖ/ ّب قضية ىند )( كصحيح نسلم كتاب األقضية بأّْٓ( )ٓٔ/ ٕبا٤بعركؼ ، )
 .(ِِٔ/  ِ( فتح الوىاب )ُْٗ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٗ)
 .(ّٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )َُُٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
( ) ُِّ/ُ( صػػحيح نسػػػلم ، كتػػػاب األٲبػػاف، بػػػاب كعيػػػد نػػ  اقتطػػػع حػػػق نسػػلم بيهػػػْب فػػػاجرة بالنػػػار، )ُُ)

 رضي اهلل عنو .(. ع  كا ل ب  حجر ُّٖ
 .(ِٕٓ/  ٖ( األـ )ُِ)
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 .(ُ( قالو الزركشي)
( ) لو أقر با٤بدعي ُب ٦بلس قضا و قضى، كذلك ّ( )ِكُب الركضة تبعا ألصلها ) 

( يرا فعلى القولْب، كقيل: يقضي قطعا ( كحيث ٓبعلهو كإف أقر عنده) ْ]ال[قضاءه بإقرارو 
( ا٣ببلؼ ٗبا ينفرد ٕ( ك)ص ُب الوييط)ٔقلنا با١بواز فهو نكركه كها أرار إليو ُب األـ)

بعلهو احَبازا عها إذا رهد ُب الواقعة راىد كاحد فبل يغنيو علهو ع   الشاىد الثاين على 
ه  ٯبوز لو ا٢بكم بالبينة، أنا أصلو كفرعو كرريكو فبل يقضي ٥بم األصح، ك٧بل ا٣ببلؼ في

( أف يقوؿ للهنكر: ٗ(، كررط نفوذ القضاء بالعلم كها قالو ا٤باكردم)ٖبعلهو ببل )بلؼ )
( علهت أف لو عليك نا ادعاه كحكهت عليك بعلهي فإف أغفل أحدٮبا مل ينفذ، َُقد /)

( ) كالبد ُِالتقول كالورع، قاؿ الزركشي)( كوف ا٢باكم ظاىر ُُكررط الشيخ عز الدي )
ننو، كننو يؤ)ذ أنا لو نفذنا أحكاـ القاضي الفايق للضركرة ال ينفذ قضاؤه بعلهو كال ينبغي 

( ُب تنفيذ أحكانو؛ ألنو علل بالضركرة كال ضركرة ُب ىذه ُّأف ٯبئ فيو )بلؼ الغزايل)
با٢بكم نا ىو األعم ن  ا٤بستيق   ( ) ينبغي أف يكوف ا٤برادُْا١بز ية نع ظهور فسقو ( كقاؿ)

                                 
 .(ِِٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُ)
 ( ُب ب : ألصلها تبعا ِ)
 (ُٔٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (  ياقط ن  أ  كأثبت ُب ا٢بارية ْ)
 ( ُب ب : عبدهٓ)
 (ّْٓ/ ٕ( األـ )ٔ)
 (َّٗ/ ٕ( الوييط )ٕ)
 ( ْْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ٖ)
 (ِّْ/ ُٔ( ا٢باكم )ٗ)
 / أ[ ن  أُّٗ( ]َُ)
 (َٕ/  ِ( القواعد الكربل )ُُ)
 ( ِّٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُِ)
 (ِّٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُِ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
 ( ِّٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُْ)
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(: ) ألف األ هة ّ()ِ( يقتضي قصره على  الثاين ( قاؿ /)ُكالظ  ا٤بؤكد كآ)ر كبلـ الرافعي)
نثلوا ٧بل القولْب ٗبا إذا ادعى عليو ناال كقد رآه القاضي أقرضو ذلك أك ٠بع ا٤بدعى عليو 

يقْب بثبوت احملكـو بو كقت ا٢بكم يقر بو كنعلـو أف رؤية اإلقراض ك٠باع اإلقرار ال يفيد ال
الحتهاؿ الرباءة قبلو فدؿ على أنو ليس ا٤براد بالعلم اليقْب( كمشل إطبلقو ا١برح كالتعديل 
لك  ا٤بشهور فيو القطع بالقضاء بالعلم فإف بينة التزكية ال بد ن  نعرفتو بعدالتها فإف مل 

) وإذا ه ُب الفصل  بعده فقاؿ: ( كقد ذكر ْيرجع فيها إىل نعرفتو احتاج إىل ن  يزكيها )
 .شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بو (

٤با ُب الصحيحْب ُب قضية ا٤ببلعنة ٤با جات  (ٓإال في حدود اهلل تعالى ()قولو ) 
 لو كنت راٝبا أحدا بغّب بينة لرٝبتها: " بالولد على الصفة ا٤بنعوتة لغّب زكجها قاؿ النيب 

( كاحَبز ٕبدكد اهلل ع  حدكد اآلدنيْب ففيها قوالف نرتباف كأكىل با١بواز اعتهادا على ٔ" )
( ىذا ُب باب الزنا فقاال فيه  رأل عبده ٗ( كالنوكم)ٖ( ك)الف الرافعي)ٕحصوؿ العلم)

يقضي بعلهو ُب ا٢بدكد  يزين: إنو ٰبده على األصح كجعبل الوجهْب نبنيْب على أف القاضي
( َُأـ ال ؟ كىذا البناء يقتضي ترجيح ا٤بنع كبو صرح صاحب ا٤بعتهد بل صرح ا٤باكردم)

( كتعبّبه ٕبدكد اهلل دكف حقوؽ اهلل يشعر ُُكغّبه با١بواز للحاكم، كُب جوازه للسيد كجهاف)
                                 

 (ْٖٖ/ ُِ( العزيز )ُ)
 / أ[ ن  بْٕٖ( ]ِ)
 (ِْٓ-ِّٓ( السراج الوىاج للزركشي )ّ)
 (ٖٕٓ/  ّاكم )( ٙبرير الفتْ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
كيػػدرأ عنهػػا العػػذاب أف تشػػهد أربػػع رػػهادات بػػاهلل إنػػو ٤بػػ   {( صػػحيح البخػػارم ، كتػػب التفسػػّب ،  بػػاب ٔ)

(، كصحيح نسلم كتاب الطبلؽ باب انقضاء عدة ا٤بتوَب عنها زكجها ْْٕٕ( ) ََُ/ ٔ)  }الكاذبْب 
 اب  عباس رضي اهلل عنهها. ( ع ُْٕٗ( )ُُّْ/ِكغّبىا بوضع ا٢بهل ، )

 (َِٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٖٗ( فتح الرٞب  )ٕ)
 (ُٔٔ/  ُُ( العزيز )ٖ)
 (َُِ/  َُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ِِّ/  ُٔ( ا٢باكم )َُ)
 (َّٕ/  ّ( أصحهها : ا١بواز . العباب )ُُ)
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دمي ا٤بصنف (،  كتقُبأف حق اهلل ا٤بايل يقضي فيو بعلهو كبو صرح الدارني ُب االيتذكار)
( ّ( يقتضي قصر ا٣ببلؼ عليو كأف ىذا نقطوع بو، كبو صرح ُب الركضة )ِاألظهر أكال)

 ( صرح بطريقو القولْب فيهها.ْكالرافعي)
ولو رأى ورقو فيها حكمو أو شهادتو أو شهد شاىدان أنك حكمت أو قولو ) 

مصونة ( بكذا لم يعمل بو ولم يشهد حتى يتذكر وفيهما وجو في ورقة ٓ]شهدت[)
( فيو صور، األكىل: إذا كقف القاضي على كرقة فيها حكهو كطلب ننو إنضاؤه ٔ() عندىما

( ككذا ٕكمل يتذكر مل يعتهد عليو يواء كانت ٖبطو أك لغّبه إلنكاف التزكير كتشابو ا٣بطوط )
اؿ أبو عبيدة: ) ال تتبع نا ال ( قٖ(َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱٱ :الشاىد لقولو تعاىل

فإذا ثبت ذلك ُب الشهادة ففي ا٢بكم  َّ مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱٱتعلم ( كقولو:
( كال )بلؼ ُب ىذا إذا مل يك  ٧بفوظا عندٮبا فإف كاف ٧بفوظا ٗأكىل ألنو أعظم )طرا )

(، كقيل ٯبوز ُُعلى ا٤بنصوص ا٤بشهور) ( بعد احتهاؿ التزكير كالتحريف فكذلكَُك)
( أنا إذا تذكر فيجوز القضاء كالشهادة لوجود العلم ُِاالعتهاد إذا كثق بو كمل يدا)لو ريبة )

(، كحكى  ُْا١بههور كصرحوا بأنو ال ٱبرج على القولْب بالقضاء بالعلم ) ُّجـز بو /
                                 

 (ُْٗ/  َُ( حواري الشركاين )ّّٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 ألظهر أكال .( _ ُب )ج(: أكال اِ)
 (ُٔٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ْٖٖ - ْٕٖ/  ُِ( العزيز )ْ)
 ( _ ياقط ن  )أ( كأثبت ُب ا٢بارية .ٓ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّٔ/  ِ( فتح الوىاب )ّٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٕ)
 ( ّٔ( يورة اإليراء )ٖ)
 (َّٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِٓٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٗ)
 ُب ب : أك  (َُ)
 (ُُُٖ( العجاب )ِّْ/  ٓ( الغرر البهية )ُُ)
 (َُٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُُٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِ)
 / أ[ ن  جِٗٓ( ]ُّ)
 (َُِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِِ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
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 ( ع  أيب الفرج طريقة ٨برجة على القولْب .ُالرافعي)

: أف يشهدا عند القاضي أنك حكهت بكذا فبل ٯبوز لو ا٢بكم نا مل يتذكر الثانية 
 (.ِعلى ا٤بشهور فإهنها لو رهدا عنده بأنو صلى مل يرجع إليهها فالقضاء أحوط )

الثالثة: لو رهدا أنك ٙبهلت ىذه الشهادة ُب كاقعة كذا كمل يتذكر مل ٯبز أف يشهد 
( ، كالفرؽ اتساع باهبا ك٥بذا  مل يشَبط ّفرعو) ٖببلؼ الركاية إذا نسي األصل كأ)ربه فيها

 (.ْفيها العدد كقبلت ن  ا٤برأة كالعبد )
جواز العهل بو لغّبه كىو كذلك ، فإذا رهد عند غّبه  لم يعمل بو (كافهم قولو: ) 

( ُب صدؽ ٓبأف فبلنا حكم بكذا اعتهده كالفرؽ أف جهلو بفعل نفسو ٤با كاف بعيدا قدح)
ثُب ن  رهادهتها نا لو ادعى حقا كأقاـ بينة على أف )صهو أقر لو بو (، كيستٔالشهود )

عنده فإنو ٰبكم لو كإف مل يذكره؛ ألنو لو رهدت على إقراره نطلقا لكفى فكذا إذا رهدت 
على أنو أقر عنده  كذا قالو ُب الذ)ا ر، كأطلق التذكر كنقتضى كبلـ األصحاب أف ا٤براد بو 

( كبو صرح ٕتفصيل كأنو ال يكفي تذكر أصل القضية فقط )تذكر ا٢بكم كالتسجيل على ال
ا١باجرني ُب اإليضاح فقاؿ: ) ال يعوؿ على )طو نا مل يتذكر الواقعة بتفصيلها (، كحكاية 

(، كعبارة َُ( كجرل عليو ُب الركضة)ٗ( الورقة ا٤بصونة عندٮبا تبع فيو احملرر)ٖ)الوجو ُب ()
ؽ القاضي فيو ن  تصرفهها، على أف ُب ثبوت ( تقتضي قصره على الشاىد فإ٢باُُالشرح)

                                 
 (ْٖٗ/ ُِ( العزيز )ُ)
 ( ُُٗ/  ٖ( التهذيب )َِٖ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ِ)
 .(  ُب ب : الفرعّ)
 (َُّ/  ٕ( الوييط )ُُٖ/  ُٔ( ا٢باكم )ْ)
 .( ُب )ب( : يقدحٓ)
 .(ّّٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِّٓ - ُّٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٔ)
 .(َّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 ( ياقط ن  ب كأثبت ُب ا٢بارية ٖ)
 (ْٖٖ( احملرر )ٗ)
 (ُٗٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ْٖٗ/ ُِ( العزيز )ُُ)
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 ( .ُأصل الوجو نظرا يعرؼ ن  كبلـ اإلناـ )
ولو الحلف على استحقاق حق أو أدائو اعتمادا على خط مورثو إذا وثق قولو ) 
؛ إذ اليد ٧بوزه األصل أك بقرينة أ)رل كىي النكوؿ( ألنو قرينة اعتضدت بِ() بخطو وأمانتو

قو كها قاؿ القفاؿ أف يكوف ٕبيث لو كجد ُب تلك التذكرة لفبلف ، كضابط كثو (ّلليهْب )
( ، كقاؿ ْعلي كذا ال ٯبد ن  نفسو أف ٰبلف على نفي العلم بو بل يؤديو ن  الَبكة )

: ) إف غلب على ظنو صدقو حلف أك كذبو فبل أك ايتويا فوجهاف ( ، قاؿ (ٓاإلناـ )
 ٖرأل ٖبط نكاتبو الذم نات ُب أثناء / ( لوٕ: ) كذكر ا٤بورث ليس بقيد حٌب)(ٔالزركشي)

الكتابة قبل العتق أك )ط نأذكنو الق  بعد نوتو أك عانلو ُب القراض كرريكو ُب التجارة 
: (َُ، قاؿ)لشرط السابق لوجود الظ  ا٤بؤكد (( أف ٰبلف عليو باٗرياا ن  ذلك جاز )لو()

 العهد بأنو لو أ)ربه عدؿ ، كقد صرح الفوراين ُبك ا٣بط ليس بقيد بل اإل)بار نثلو) ككذل
: (ُّ( ( قاؿ)ُِ( كاجملرد)ُُ، كتبعو ُب الشانل)لف عليوأف ألبيك على فبلف كذا جاز لو ا٢ب

إذا كاف نستنده ، كقطع با٢بلف يب ىريرة ُب كتاب الشهادات كجهْب) كرأيت ُب تعليق اب  أ
نفسو أف يل : ) اقتصاره على )ط نورثو يوىم ا٤بنع ُب ا٢بلف على )ط االيتفاضة، كقاؿ

                                 
 (ِٖٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )َِٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ّ)
 (َّٖ/  ْ( حارية الرنلي )ُِّ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ِٖٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ِِٔ)( السراج الوىاج للزركشي ٔ)
 ( ُب )ج(: بلٕ)
 / ب[ ن  ب ْٕٖ( ]ٖ)
 ( ياقط ن  )ج(ٗ)
 (ِِٔ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 (َُٗ/  ُ( الشانل )ُُ)
 (.ِِٔ( ُب النسخ الثبلث : ) احملرر ( ، كالتصويب ن  السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ِِٔ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
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( ّ( ع  الشانل)ِ( كالنوكم)ُ، كىو نا نقلو الرافعي)بلف كذا أك أديت إىل فبلف دينو (على ف
( إلنكاف التذكر ُب )ط نفسو ٖببلؼ نورثو لك  يول بينهها ُب ْكجرل عليو ُب البياف)

 .( (ٓا٤بنهاج ُب باب الدعاكل)
: كإف مل أم (ٕ()( عنده ٔوالصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ /)قولو ) 

( لؤلكثري  كعليو العهل يلفا ك)لفا ٖيتذكره يواء كاف ٖبطو أك )ط غّبه كعزاه ُب البسيط)
، (َُ، كا)تاره الصيدالين))بار يتعلق بو حكم ررعي كالشهادة؛ ألنو إ( كالثاين: ا٤بنعٗ)

 : ) إنو األصح( ك)ص ا٣ببلؼ ٗبا إذا مل يتذكر(ُِ( ُب القواطع)ُُكقاؿ اب  السهعاين)
، كنا ذكره ن  التقييد با٢بفظ تعبّب باألصح( فإف تذكره جاز قطعا  فكاف األكىل الُّالسهاع)

: ) فإف ىو أف يكوف ذاكرا لوقت ٠باعو قاؿ، ك ( ررطا آ)رُْأضاؼ إليو اب  السهعاين)
: ) ا٤بعتهد عند العلهاء قدٲبا (ُٓ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)ا)تل كاحد ننهها مل تصح ركايتو (

                                 
 (ْٖٗ/  ُِ( العزيز )ُ)
 (ُٕٓ/  ُُ) ( ركضة الطالبْبِ)
 (َُٗ/  ُ( الشانل )ّ)
 (ِْْ/  ُّ( البياف )ْ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 / ب[ ن  أُّٗ( ]ٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٔٓ( البسيط )ٖ)
 (ِّْ/  ٓ( الغرر البهية )َُٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٗ)
 (ِٔٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )َُ)
ا٢بنفػػػي ٍب الشػػػافعي اإلنػػػاـ ا١بليػػػل العلػػػم نفػػػٍب  ٤بظفػػػر السػػػهعاينننصػػػور بػػػ  ٧بهػػػد بػػػ  عبػػػد ا١ببػػػار أبػػػو ا( ُُ)

)رايػػاف   صػػنف ُب التفسػػّب كا٢بػػديث كالفقػػو كاألصػػوؿ لػػو الربىػػاف كاالصػػطبلـ ك قواطػػع األدلػػة  ) ت : 
( طبقػػػػػػات  ُِِ/  ٓ( طبقػػػػػػات الشػػػػػػافعية الكػػػػػػربل ) ُّٗ/  ٕترٝبتػػػػػػو ُب : األنسػػػػػػاب ) ىػػػػػػػ ( . ْٖٗ

 (ْٔ/  ُالشافعية الب  قاضي رهبة )
 (ّْٓ/  ِ( قواطع األدلة )ُِ)
 ( _ ُب )ج(: ٠باع ُّ)
 (ّْٓ/  ِ( قواطع األدلة )ُْ)
 (ِٖٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم ) ّّٖ – ّّٕ/ ْ( التدريب )ُٓ)
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عهل ٗبا يوجد ن  السهاع كاإلجازة تفريعا على جوازىا نكتوبا ُب الطباؽ الٍب كحديثا ال
ازة كمل تك  الطبقة ٧بفوظة عنده(.يغلب على الظ  صحتها كإف مل يتذكر السهاع كال اإلج
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 فصل 
) ليسو بين الخصمين في دخول عليو وقيام لهما واستماع وطبلقة وجو وجواب 

 حم جم ُّٱٱ:)تلفا بفضيلة كغّبىا لقولو تعاىل( أم: كإف اِ( )(ُسبلم ]ومجلس[)
(: ) نزلت ُب ا٣بصهْب ٯبلساف بْب يدم القاضي، فيلوم ع  ّ، قاؿ أبو عبيد)َّ خم

، كليس ا٤براد بالقياـ ٥بها: نفسو، بل لو يول بينهها ُب تركو  ( أحدٮبا كيقبل على اآل)ر
( بشرؼ ٔ(: ) ٰبتهل ننع قيانو ٥بها ألنو قد يتهيز أحدٮبا /)ٓ)(، كقاؿ اب  أيب الدـ ْكفى)

( أم: إذا يلها نعا فليس لو أف يرد على ٕ) وجواب سبلم (، كقولو: ) (فيظ  أنو لو 
، دٮبا فقط فظاىر كبلنو أنو ال يرد( أحٖأحدٮبا، كٲبتنع ن  الرد على ]اآل)ر، فلو يلم[)

( َُ، كناؿ اإلناـ)هها نعايسلم اآل)ر فيجيب( لؤلصحاب أنو يصرب حٌب ٗكعزل الرافعي )
(، كقاؿ: )جـز بو القاضي أبو الطيب كرريح ُُإىل كجوب الرد ُب ا٢باؿ، كا)تاره الزركشي)

، كقاؿ: ) يوجهو إليهها ؛ (ُّ( كغّبٮبا، كصححو ا١باجرني (، كصححو البلقيِب)ُِالركياين)
السنة ع  اآل)ر، فجواب ا٢باكم ألف ابتداء السبلـ ينة كفاية، فإذا يلم أحدٮبا فقد قاـ ب

رد على ا٤بسلم حقيقة كعلى اآل)ر حكها (، كلو أجاب بعض ا٢باضري  غّبه يقط الرد، 

                                 
 (_ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َٓٔ/  ُ( فتح القدير )ّ)
 (ُُٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِْ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ُِٗأدب القضاء ) ٓ))
 / ب[ ن  جِٗٓ( ]ٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٖ)
 (ّْٗ/ ُِ( العزيز )ٗ)
 (ِٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ِٓٔ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 (َُٖ( ركضة ا٢بكاـ )ُِ)
 (َّٗ/ ْ( حارية الرنلي )ٖٓٓ/  ّ(ٙبرير الفتاكم )ُّ)
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( ُب السّب: أنو إذا يلم على ٝباعة فيهم ر يس نقصود ُإال ُب كجو حكاه ا٤باكردم)
قاؿ  بالسبلـ ىل ٯبزيو رد غّبه ؟ كجهاف، كقضية نا ذكر ايتحباب السبلـ ن  ا٣بصم، لك 

(: ) ٕبضور ا٣بصم للهخاصهة تسقط عنو ينة السبلـ (، كا٤براد بتساكيهها ُب  ِا٤باكردم )
اجمللس: أف ٯبلس أحدٮبا ع  ٲبينو، كاآل)ر ع  مشالو إف كانا رريفْب أك ٯبلسهها بْب يديو 

(: ) ٯبب أف ْ(، فلو ككل أحدٮبا ككيبل كحضر ٦بلس القاضي، قاؿ الدبيلي)ّكىو األكىل )
 م بْب يديو كال ٯبوز أف ٯبلس ا٤بوكل ع  ٲبْب القاضي كيكوف ككيلو جالسا نع ا٣بصمٯبلسه

: ) ينبغي أف يكوف نفرعا على كجوب التسوية بْب ا٣بصهْب ُب األنور (ٓ، قاؿ الزركشي)(
ا٤بذكورة، كىو الصحيح، كأرار إليو  ا٤بصنف ببلـ األنر فإف قلنا نستحبة كاف نستحبا، 

 ف الوجوب ُب التسوية بينهها ُب األفعاؿ دكف القلب (.( بأٔكصرح ُب البحر)

( أم: ُب اجمللس بأف ٯبلس ا٤بسلم ٕ) واألصح رفع مسلم على ذمي فيو (قولو: ) 
ال يقوؿ : )  (، فع  علي رضي اهلل عنو ٠بعت ريوؿ اهلل ٖأقرب إىل القاضي ننو )

(، فإف ٙباكها ن  قياـ كها ىو الغالب قدـ ا٤بسلم عليو ٗ( ركاه البيهقي) تساككىم ُب اجمللس
(، كعبارتو تقتضي أف ن  َُُب ا٤بوقف، كالثاين: يسول بينهها فيو لعهـو األنر كها ُب غّبه )

عدا الذني ن  الكفار يرفع عليو ا٤بسلم قطعا، كيقتضي القطع بتساكيهها فيها عدا اجمللس، 
( بتصحيح ُيشبو جرياهنها ُب يا ر كجوه اإلكراـ ( كصرح البلقيِب)(: ) ك ُُقاؿ الرافعي)

                                 
 ( كرجح اإلجزاء .ُْٔ/  ُْ( ا٢باكم )ُ)
 (ْٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ِ)
 (َْٓ/  ْ(  زاد احملتاج )ْْٖ( العجاب )ّ)
 (ّْٓ/ ْ( نغِب احملتاج )ُِٔ( ا٤بطلب العايل )ْ)
 (ِٔٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ِٓ/ ُْذىب )( ٕبر ا٤بٔ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕٔ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )ٖ)
( السػػػن  الكػػػربل للبيهقػػػي ٝبػػػاع أبػػػواب نػػػا علػػػى القاضػػػي ُب ا٣بصػػػـو كالشػػػهود بػػػاب إنصػػػاؼ ا٣بصػػػهْب ُب ٗ)

 (ِِْ/  ٖ( كضعفو األلباين ُب إركاء الغليل ) َِْٓٔ( )َِّ/  َُا٤بد)ل عليو  )
 (ِْٔ/  ْ( بداية احملتاج )ُّٖ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )َُ)
 (ْْٗ/ ُِ( العزيز )ُُ)
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(: ) مل يبْب ا٤بصنف أف ا٣ببلؼ ُب ِتقدمي ا٤بسلم ُب ٝبيع كجوه اإلكراـ، كقاؿ الزركشي)
ا١بواز أك الوجوب ، كالظاىر أف نرادىم الوجوب، كبو صرح  صاحب التهييز، كىو قياس 

( جاز كجب، كقطع اليد ُب السرقة، لك  صرح يليم ّالقاعدة أف نا كاف ٩بنوعا ننو إذا / )
 .(أنو ُب ا١بوازُب اجملرد ب

وأن يقول ليتكلم ( ) ٓ( أم: حٌب يتكلها)ْ) وإذا جلسا فلو أن يسكت (قولو: ) 
، كلو أيضا أف يقوؿ للهدعي إذا ٔ) المدعي ( ( أم: ننكها ٤با فيو ن  إزالة ىيبة القدـك
 .(ٖ)هها بذلك األنْب الواقف على رأيو، كاألكىل أف ٱباطب(ٕعرفو تكلم)

( أم: كإف مل يسألو ا٤بدعي على ٗ) فإذا ادعى طالب خصمو بالجواب (قولو: ) 
(، كقيل: ال يطالبو با١بواب حٌب َُالصحيح؛ ألف ا٤بقصود فصل ا٣بصونة كبذلك تنفصل )

جحو ُب يسأؿ ا٤بدعي ذلك؛ ألنو حقو فبل يستوَب إال بسؤالو كاليهْب إذا توجهت عليو كر 
، كلو انفرد ا٤بدعي بسؤاؿ ا٤بدعى عليو مل يلزنو ا١بواب، حٌب يكوف (ُُالشرح الصغّب)

القاضي ىو السا ل لو، فلو أجابو بإقرار أك إنكار، ىل يعتد بو كها يعتد بسؤاؿ القاضي أك 
( أم: دعول صحيحة فإف مل ٰبررىا، قاؿ ُّ) ادََّعى ((، كقولو: ) ُِال ؟ فيو كجهاف )

                                 

 ( َُّ/ ْ( حارية الرنلي )ٖٓٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ) =
 ( ِٖٔ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 / أ[ ن  بْٖٖ( ]ّ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َّٔ/  ْ كعهّبة )( حاريتا قليويبَُْ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 .(َّٔ/  ِ( حارية البيجورم )ّٓٔ( غنية الفقيو )ٕ)
 .(ّّٖ/  ْ( التدريب )ُِِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٖ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 .( ِِٔ – ُِٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 .(ُِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِٕ/ َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 .(ُٔٔ( األظهر : االعتداد . ا٤بطلب العايل )ُِ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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الصحيحة، كقاؿ غّبه: ال ٯبوز، كصححو  الدعول: ٯبوز أف يبْب لو كيفية (ُاالصطخرم )
( لعانة األصحاب، قاؿ ّ(، كأقره عليو ا٤بصنف، كنسبو القاضي أبو الطيب)ُِب التنبيو )
صرؼ : ) يشبو أف ا٣ببلؼ يعِب ُب ا٤بطالبة با١بواب فيها إذا كاف ا٢بق ٤بطلق الت(ْالزركشي )

 ، فإف كاف حملجور عليو طالبو قطعا ، كُب نعناه كل نا ٰبتاط لو فيو (.
(  أم: ا٤بطلوب كيثبت ا٢بق، ٗبعُب أنو لو رجع قبل ٔ()ٓ/ فإن أقر فذاكقولو: ) 

(، كللهدعي طلب ا٢بكم فحيناذ ٰبكم فيقوؿ: ٕالقضاء مل يؤثر؛ ألف اإلقرار أقول ا٢بجج )
( للحكم بو ٗ(، كال يفتقر ثبوتو / )ٖو أك الزنتك ك٫بوه )ا)رج ن  حقو أك كلفتك ا٣بركج نن

ا٤بدعي (، فإف مل يطالبو َُعلى األصح، ٖببلؼ البينة، فإهنا ٙبتاج إىل نظر كاجتهاد )
 .(ُُ)با٢بكم أنسك عنو كصرفهها

( ُّ) ( ألك بينةفلو أن يقول للمدعي ( أم: ا٤بدعى عليو ) ُِ) وإن أنكر (قولو: ) 
قاؿ: ال،  ألك بينة(: ) ُْ) للحضرني بْب أف يقوؿ ذلك لقولو يعِب أف القاضي ٨بّب 

                                 
 (ُُٓٔ/  ّ( ، حلية العلهاء ) ُّْ – ُّّ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُ)
 (ِْٓ( التنبيو )ِ)
 (ََُْ( التعليقة الكربل )ّ)
 (ُِٕ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 / أ[ ن  أِّٗ( ]ٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٕ)
 (ٗٓٔ( كفاية األ)يار )ّّٗ/  ْ( التدريب )ٖ)
 / أ[ ن  جَِٔ( ]ٗ)
 (ُّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّْْ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )َُ)
 ( ْٗٓ/  ْ( الديباج )ِٔٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
( ربيعػة بػ  عيػداف بػ  أيب العػرؼ ا٢بضػرني رضػي اهلل عنػو لػو صػحبة كليسػت لػو ركايػة رػهد فػتح نصػر كال ُْ)

 (ّّْ/  ُٓ( التوضيح )ُّٔ/  ُ( أيد الغابة )ِّٗ/ ِتعرؼ ينة كفاتو .ترٝبتو ُب :  اإلصابة )
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، كألف ا٤بدعي قد ال يعرؼ ترتيب ا٣بصـو كيهاب ا٢باكم (ُ( ركاه نسلم) قاؿ: فلك ٲبينو
(، كقيل: يتعْب السكوت؛ ْ( أم: ٙبرزا ن  اعتقاد نيل إىل ا٤بدعي )ّ( ) وأن يسكت( ) ِ)

٤بدعي ( كغّبٮبا ٗبا إذا كاف اٖ( كالبياف)ٕ()ٔ(، كقيده صاحب ا٤بهذب)ٓكالتلقْب)  ألف األكؿ
 .  عنها (ٗ، فإف كاف ال يعلم ذلك مل يسكت بل يسألو )يعلم أنو كقت إقانة البينة

( يعِب أف للهدعي ُب ا١بواب َُ( ) : لي بينة وأريد تحليفو فلو ذلكفإن قالقولو ) 
وؿ يل بينة كال أقيهها، كلك  أريد ٲبينو فلو ذلك؛ ألنو قد ( األكؿ: أف يقُُحالْب )أيضا()

يتورع ع  اليهْب فيستغِب ع  إقانة البينة  أك ٱبتار أف يقيم البينة بعد حلفو ليعلم )يانتو،  
لقفاؿ أنو ال يلـز ( ع  فتاكل اُّ(، كحكى ُب الدعاكل)ُِكذا قطع بو الرافعي ىنا )

، ك)ص الوجهْب ٗبا إذا قاؿ: إهنا و ليس لو إحبلفو( كجو: أنُْ، كُب ا٢باكم )القاضي ٙبليفو
 .حلف قطعاحاضرة، فإف ذكر أهنا غا بة ا

                                 
( نػ  ُّٗ(   )ُِِ/ُٲبػاف بػاب كعيػد نػ  اقتطػع حػق نسػلم بيهػْب فػاجرة  )( صحيح نسػلم ، كتػاب اإلُ)

 طريق كا ل ب  حجر رضي اهلل عنو .
 (ِّْ/  ٓ( الغرر البهية )َُّ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٔ/  ِ( فتح الوىاب )ْ)
 (ُِٖ/  َُ( النجم الوىاج )ّٕٔ( غنية الفقيو )ٓ)
( إبػػراىيم بػػ  علػػي بػػ  يويػػف أبػػو إيػػحاؽ الشػػّبازم نزيػػل بغػػداد صػػاحب التصػػانيف النافعػػة نثػػل ا٤بهػػذب ٔ)

( طبقػػػات الشػػػافعية ُِٓ/ ْترٝبتػػػو ُب : طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػربل ) ىػػػػ ( . ْٕٔكالتنبيػػػو كاللهػػػع )ت : 
 (ٗ/  ُ( كفيات األعياف )ٕ/  ِلئلينوم )

 (َِّ/  ِ(  ا٤بهذب )ٕ)
 (ٕٖ/ ُّبياف )( الٖ)
 ( ُب ج : يسأؿٗ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ياقط ن  جُُ)
 (ْٔٗ/  ُِ( العزيز )ُِ)
 (َُٔ/  ُّ( العزيز )ُّ)
 ( ُّٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ُْ)
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( ا٢باؿ الثاين: أف ينفيها ُ( ) أو ال بينة لي ثم احضرىا قبلت في األصحقولو ) 
( ّ: ليس يل بينة حاضرة فحلفو ٍب جاء ببينة ٠بعت جـز بو ُب الشرحْب)ِ)فإف قاؿ(
 بينة يل ال حاضرة كال غا بة ٍب احضرىا، ٠بعت أيضا على (، كإف قاؿ: الْكالركضة)
، كقيل: ال، للهناقضة إال أف يذكر لكبلنو تأكيبل ككنت ناييا أك جاىبل فتقبل (ٓاألصح)
( ١برياف ا٣ببلؼ أيضا أف يكوف قا ل ذلك نقبوؿ ٕ، كررط اإلناـ البلقيِب )(ٔقطعا )

ببل )بلؼ، ككذا لو قاؿ ذلك كيل أك ككيل ؛ اإلقرار، فلو كاف ٧بجورا قبلت البينة بعد ذلك 
(، كإف قاؿ: ال بينة يل نقتصرا عليو كىي صورة الكتاب، ٖألف إقرارٮبا ال يبطل حق غّبٮبا )

فهل يلتحق باألكىل فيجـز بالسهاع أك بالثانية فيكوف على الوجهْب ؟ فيو طريقاف، جـز 
( كتبعو ُُكجرل عليو ُب احملرر)(، َُ( باألكؿ، كرجح ُب الشرح الصغّب الثانية)ٗالبغوم)
( ُب باب االنتناع ن  ُْ(: ) كىي الٍب أكردىا ا٤باكردم)ُّ، كقاؿ الزركشي)(ُِا٤بصنف)

، كقاؿ أبو الطيب: إنو ظاىر نذىب ( اليهْب كقاؿ: ) إف ٝبهور أصحابنا على القبوؿ
 الشافعي (.

                                 
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 ( ُب ج : فيقوؿِ)
 (ُِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْٔٗ/  ُِ( العزيز )ّ)
 (َْ/ ُِ( ك)ُّٔ/ ُُ(ركضة الطالبْب )ْ)
 (َْٔ/  ْ( الديباج )ُْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (َّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٔ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ُْٓ/  َُ( حواري الشركاين )ُُّ/  ْ( حارية الرنلي )ٕ)
 (َّْ/  ْ( التدريب )ٖ)
 (ِّٓ/  ٖ( التهذيب )ٗ)
 (َٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٖٗ( احملرر )ُُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ِْٕ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
 (ُّٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ُْ)
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كها ىو ( أم: عند التعاقب كجوبا،  ُ) وإذا ازدحم خصوم قدم األسبق (قولو ) 
، كها لو يبق إىل نوضع نباح،  كاالعتبار بسبق ا٤بدعي (ّ( كا٤بختصر)ِنقتضى نص األـ)

(: ) ليس كذلك، بل البد أف يسبق ٓ، كقاؿ البلقيِب )(ْ. قالو ُب الركضة)ألف ا٢بق لو
ا٤بدعي ك)صهو، فلو يبق ا٤بدعي كتأ)ر )صهو، ٍب جاء ندع آ)ر نع )صهو، ٍب حضر 

 عي الذم حضر )صهو قبل حضور )صم اآل)ر (. قدـ ا٤بد )صم اآل)ر،
( أف النيب صلى اهلل ٕ( ٤با ركل البخارم)ٔ) فإن جهل أو جاؤوا معا أقرع (قولو: ) 
، فأنر أف يسهم بينهم ُب رأف اليهْب  عرض على قـو اليهْب فأيرعوا( ) ٖعليو كيلم /)
(، كعلى األكؿ إف كثركا ٗكقيل: يقدـ ن  راء ننهها بالقرعة أك االجتهاد )، ( أيهم ٰبلف

كعسر اإلقراع، كتب أ٠با هم ُب رقاع كجعلها بْب يديو ليأ)ذىا كاحدة كاحدة، كيسهع 
 (.َُدعول ن  )رج ا٠بو ُب كل نرة)

( ُِ( ) ( ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثرواُُويقدم مسافرون مستوفزون)قولو: ) 
( بشرؼ كال غّبه نع التأ)ر ُب ا٢بضور، ُّأف القاضي ال يقدـ )بعض ا٤بدعْب( )أرار إىل 

إال فيها إذا كاف ُب ا٤بدعْب نسافركف نستوفزكف، كىم الذي  ردكا الرحاؿ ليخرجوا، كلو 
                                 

 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِٗٓ/  ٕ( األـ )ِ)
 (ّٔٗ( ٨بتصر ا٤بزين )ّ)
 (ُّٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (ّْٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِّٔ/ ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
( دكف لفػػػػظ ِْٕٔ( )ُٕٗ/  ّيح البخػػػػارم كتػػػػاب الشػػػػهادات بػػػػاب إذا تسػػػػارع قػػػػـو ُب اليهػػػػْب )( صػػػػحٕ)

 "رأف" ن  طريق أيب ىريرة رضي اهلل عنو .
 / ب[ ن  بْٖٖ(  ]ٖ)
 (ِٗٗ( االنتصار )ُّٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٗ)
 (ُِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔٔ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ّّْ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َُٗ/  ّفاء كفتحها : العجلة  . الصحاح )( الوفز بتكسْب الُُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 .( _ ياقط ن  جُّ)
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لى أ)رىم لتخلفوا ع  رفقتهم، أك نساء كرأل القاضي تقدٲبه  لينصرف ، قدـ الفريقْب ع
، كالثاين: ا٤بنع فيها؛ ألف حق (ُ، بل يعترب السبق كالقرعة )فبلالصحيح نا مل يكثركا كإال 

اإلنساف ال يسقط ٗبصلحة غّبه، فإف كثركا كا٢باج قدنوا نكة أك ا٤بدينة فبل ٯبوز تقدٲبهم 
: (ّ(، قاؿ الرافعي)ِإال برضى ا٤بقيهْب، ٢بصوؿ الضرر ُب ا١بانبْب، كالضرر ال يزاؿ بالضرر)

( ْدمي ا٤بسافر على  ا٤بقيهْب كا٤برأة على الرجاؿ، فأنا )ا٤بسافركف( )) ٍب ال ٱبفى أف ا٤براد تق
: ) (ٕ( فيهم إىل السبق أك القرعة ( كقاؿ)ٔ( بعضهم نع بعض ككذا النسوة كالرجوع)ٓ/ )

( ( كقاؿ ٖ، كبو يشعر لفظ ا٤بختصر)علو كتركوالظاىر أف التقدمي نوع ر)صة ٯبوز ف
(  وإن تأخروايقتصر بو على اإلباحة (، كقولو: ) : ) ا٤بختار أنو نستحب ال (ٗا٤بصنف)

 ما لم يكثروا (( راجع إىل ا٤بسافري  كالنسوة كغلب ا٤بذكر على ا٤بؤنث، ككذا قولو: ) َُ)
( كغّبه، فلو قاؿ: إف  ُِ، كها صرح بو ُب ا٤بهذب )الة ا٤بساكاة نلحقو ٕبالة الكثرة( كحُُ)

) كينبغي أف ال يفرؽ بْب أف يكوف ( : ُّ، كقاؿ ُب أصل الركضة)كانوا أقل كاف أحس 
(: ) كىو ٩بنوع ؛ بل ىو ٨بتص ُْا٤بسافر كا٤برأة ندعيا أك ندعى عليو ( قاؿ البلقيِب )

                                 
 .(ُُّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٓ - ُّْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُ)
 .(ِْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٓٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 .(ْٕٗ/  ُِ( العزيز )ّ)
 ن  ج ( _ ياقطْ)
 / ب[ ن  جَِٔ( ]ٓ)
 ( ُب ب ك ج : فالرجوعٔ)
 (ْٕٗ/  ُِ( العزيز )ٕ)
 (ّٕٗ - ّٔٗ( ٨بتصر ا٤بزين )ٖ)
 (ُْٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِٗٗ/  ِ(  ا٤بهذب )ُِ)
 (ُْٔ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (ّٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُْ)



 012  تحقيق كتاب المشرع الروي شرح منهاج النووي

( أف القاضي يقدـ ُبا٤بدعي ، كظاىر كبلنهم أنو ال يقدـ بغّب ذلك ، لك  ذكر ا٤باكردم )
كاف طالبا؛ ألف ا٤بطلوب ا٤بريض ا٤بسبوؽ الذم يتضرر بالصرب إف كاف نطلوبا ، كال يقدنو إف  

(: ) فينبغي ٓ( ذلك ٍب قاؿ )ْ( ]ذكر[)ّ( أف الركياين )٦ِببور كالطالب ٨بّب( زاد الزركشي )
 ٦بياو ُب ا٤برأة كا٤بسافر كأنو ينبغي إ٢باؽ ن  لو نريض ببل نتعهد با٤بريض (.

سبة ( أم: كاحدة؛ ألنو نسبوؽ بالنٔ) وال يقدم سابق وال قارع إال بدعوى (قولو: ) 
إىل الثانية، فإف الذم يليو يبقو، فإف كاف لو دعول أ)رل فليحضر ُب ٦بلس آ)ر أك ينتظر 

(، كال فرؽ بْب أف تكوف دعواه الثانية على الذم ادعى عليو األكىل أك على غّبه ٕفراغهم )
( على ا٤بدعى عليو دعول ثاف كثالث ؛ ألف ٗ، ك ال )بلؼ أنو يسهع )(ٖعلى الصحيح )

، قاؿ فيو احتهاالت (ُُ، كأنا ا٤بقدـ بالسفر فللرافعي )(َُللهدعي كقد تعدد ) الدعول
، كإال : ) األرجح أف دعاكيو إف قلت أك )فت ٕبيث يقل الضرر قدـ ٝبيعها(ُِا٤بصنف )

 .فواحدة لئلذف فيها (
(، ُْتضييق )( ٤با فيو ن  الُّ) ويحرم اتخاذ شهود معينين ال يقبل غيرىم (قولو ) 

                                 
 (َِٗ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ)
 (ِٖٕ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 .(ٔٔ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 (  _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ْ)
 .(ِٖٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِِٔ - ِِٓ/  ٓ( الغرر البهية )ُُّ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 (ُِِ/  َُالنجم الوىاج ) (ُُّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖ)
 ( ُب ج : ال تسهعٗ)
 (ْٖٗ - ْٖٖ( العجاب )ُْٖ/  ٖ( التهذيب )َُ)
 (ْٖٗ/ ُِ( العزيز )ُُ)
 (ُٓٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ْْٔ/  ْ( بداية احملتاج )ُْٔ/  ْ( الديباج )ُْ)
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: ) كىذا نكركه ٤بخالفتو الصدر األكؿ؛ كألف ُب الناس ن  العدكؿ أنثا٥بم، (ُقاؿ ا٤باكردم )
فلم ٯبز أف يقتصر على بعض العدكؿ دكف بعض ، كقد عم اهلل تعاىل كمل ٱبص (، قاؿ 

( ّ): ) كقولو:  فلم ٯبز يبْب أف نراده بالكراىة التحرمي ال التنزيو، كحكى رريح (ِالزركشي )
( يفهم أنو لو عْب قونا نع قبوؿ غّبىم ْ( ) ال يقبل غيرىمكجها با١بواز، كقوؿ ا٤بصنف: ) 

 .(( بلم يكره ٓمل ٰبـر ، كعرب ا٤باكردم )
( أم : إذا عرؼ ٕ( ) إذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بو ٔو /قولو : ) 

رهادهتم كال حاجة إىل فسقهم رد رهادهتم كمل ٰبتج إىل ٕبث ، كإف عرؼ عدالتهم قبل 
(:  ) األرجح تفريعا على أنو ال تقبل ٗ، قاؿ اإلناـ البلقيِب )(ٖالتعديل كإف طلبو ا٣بصم )

(: ) أنو ال ٯبوز أف ٰبكم ُُ( الركضة )َُتزكيتو ألصلو كال فرعو كها ىو الصحيح ُب زيادة)
عُب علهو نا لو بشهادة أصلو كال فرعو إذا علم عدالتو كمل يقم عنده بينة هبا ((، كُب ن

 (.ُِايتفاض بْب الناس فسقو، فبل حاجة إىل البحث كالسؤاؿ)
( أم: كإف مل يعرؼ حا٥بم مل ٯبز قبوؿ رهادهتم ُّ( ) وإال  وجب االستزكاءقولو ) 

، كإف صدقهها فيها (ُْكا٢بكم هبا إال بعد طلب التزكية يواء طع  ا٣بصم فيهم أك يكت )
                                 

 ( ُٖٗ – ُٕٗ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ)
 (ِٕٗشي )( السراج الوىاج للزركِ)
 (َِّ( ركضة ا٢بكاـ )ّ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 .(ُٕٗ/ ُٔ( ا٢باكم )ٓ)
 ./ ب[ ن  أِّٗ( ]ٔ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 .(َّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٖٓ/ ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 .(ْٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 .( _ُب ب: زيادتوَُ)
 .(ُْٕ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 .(ّّٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُٖٗ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُِ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 .(ّْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُْٖ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُْ)
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، كظاىر كبلـ ا٤بصنف جواز (ُبحث ع  حا٥بها )رهدا بو قضى بإقراره كايتغُب ع  ال
 (.ّ( ُب ذلك كجهْب)ِايتهاع الشهادة قبل العلم بأىليتهها، كحكى ا٤باكردم)

بأن يكتب  ما يتميز بو الشاىد والمشهود لو وعليو وكذا قدر الدين على قولو ) 
ىم:  ( اعلم أنو ينبغي أف يكوف للقاضي نزكوف كأصحاب نسا ل، فا٤بزكوفْ( ) الصحيح

(، كأصحاب ا٤بسا ل ىم: الذي  ٓا٤برجوع إليهم ليبينوا حاؿ الشهود ن  العدالة كا١برح)
(، كإذا أراد البحث ع  حاؿ الشهود كتب ايم الشاىد ٕ( ليسألوا)ٔيبعثهم إىل ا٤بزكْب / )

ككنيتو إف ارتهر هبا كايم أبيو كجده ككالءه إف كاف عليو كالء، كحليتو كحرفتو كيوقو 
(، كيكتب ايم َُ(، فإف حصل التهييز ببعضها كفى )ٗ( )ٖبل يشتبو بغّبه )كنسجده لا

( ن  قرابة أك ُُا٤بشهود لو كا٤بشهود عليو فقد يكوف بينهها نا ٲبنع رهادتو لو أك عليو /)
صدؽ (، كالصحيح ا٤بنصوص أنو يذكر قدر ا٤باؿ؛ ألنو قد يغلب على الظ  ُِعداكة )

 .(ُّ)الشاىد ُب القليل دكف الكثّب
( اعلم أنو يكتب إىل كل نزؾ كتابا ، كيدفعو إىل ُْ( ) ويبعث بو مزكياولو ) ق

                                 
 (ّٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج ) ِْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُ)
 (ُٗٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ِ)
 (ُُٖٔ / ّ( أظهرٮبا : عدـ ا١بواز . حلية العلهاء )ّ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ُّٖ/  ٕ( الوييط )ِْٖ/  ُٖ(  هناية ا٤بطلب ) ٓ)
 / ا[ ن  بْٖٗ( ]ٔ)
 (ْٕ/  ُّ(  البياف )ُٖٓ/  ٖ( التهذيب )ٕ)
 ( _ُب ج :بغّبٮبا ٖ)
 ( ُٕٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ُُْٖ/  ْج )( عجالة احملتا ْٓٔ/  ْ( بداية احملتاج )َُ)
 / أ[ ن  جُِٔ( ]ُُ)
 (ِْٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِِِ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ُْٔ/  ْ( الديباج )ِّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ُّ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( ، ِ( غّب ن  دفعو إليو كغّب ن  بعثو إليو احتياطا )ُصاحب نسألتو كٱبفي كل كتاب ع )
( كغّبه ؛ ألف أصحاب ا٤بسا ل ْ( صوابو إىل ا٤بزكي، كها عرب بو  احملرر)ّ) ) مزكيا (: فقولو

 .(ٓ.)إليو كها بينو األصحابزكي إ٭با ىو ا٤ببعوث كإف ٠بوا بذلك فا٤ب
( أم: يشافهو بالتزكية، فإف أراد بو صاحب ٔ) ثم يشافهو المزكي بما عنده (قولو ) 

( أف ا٢بكم بقوؿ اثنْب ن  أصحاب ٕا٤بسألة كها ىو ظاىر عبارتو فهو قوؿ االصطخرم)
( َُ( كعزاه ا٤باكردم)ٗطيب)، كالقاضي أيب ال(ٖا٤بسا ل، كىو أصح عند الشيخ أيب حاند )

: ) كىذا كإف كاف (ُُ، قاؿ اب  الصباغ )األكثري ، كقاؿ ُب الذ)ا ر: إنو ظاىر النص إىل
رهادة على رهادة فتقبل للحاجة ؛ ألف ا٤بزكي ال يكلف ا٢بضور فصار ذلك عذرا كا٤برض 

د (، كإف كصفاه بالعدالة احضر الشاىُِكالغيبة ( فإف كصفاه بالفسق توقف القاضي)
( ُٓ( ا٤ببعوث إليو كها اقتضاه كبلـ احملرر)ُْ، كإف أراد )بو()(ُّليشهدا بعدالتو كيشّبا إليو )

؛ االعتهاد على قوؿ أصحاب ا٤بسا ل ، كننع(ُٕ( فهو كجو قاؿ بو أبو إيحاؽ)ُٔكغّبه)
                                 

 ( _ ُب ب: ع ُ)
 (ّٓٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُّّ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٖٗ( احملرر )ْ)
 (َّٖ-َّٕ/ ْ( حارية قليويب كعهّبة )ُِٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُُْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٕ)
 (ٓٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ْٔٗ( التعليقة الكربل )ٗ)
 (ُٖٖ/ ُٔ( ا٢باكم )َُ)
 (ُّٕ - ُِٕ/  ُ( الشانل ) ُُ)
 (ّٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ْٓٔ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
 (ِِّ/  َُ( النجم الوىاج )ُُْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّ)
 ( _ياقط ن  بُْ)
 (ْٖٗ( احملرر )ُٓ)
 (ُٕٗ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُٔ)
 (ُٗٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )َّٓ/ ُِ( العزيز )ُٕ)
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 .كجوابو نا يبق ( ال يقبل نع حضور األصل،ُألهنم رهود على رهادة كالفرع)
( أم: ا٤بزكي نع أصحاب ا٤بسا ل إىل القاضي ٗبا عنده ِ( ) ووقيل تكفي كتابتقولو ) 

؛ ألف القاضي ال يعتهد على )ط نفسو كإف كثق نا مل (، كالصحيح كجوب ا٤بشافهةّ)
: ) كىو بػىْبيه إف كاف القاضي (ٓ(، قاؿ الرافعي )ْيتذكر، فكيف ٖبط غّبه الحتهاؿ التزكير)
هم ا٢بكم بالعدالة كا١برح فليك  كتابو ككتابة ٰبكم بشهادة ا٤بزكيْب، فأنا إف كىيلى بعض

 .الف كالشاىدي  على كتاب القاضي (القاضي إىل القاضي، كليك  الريو 
وشرطو كشاىد مع معرفة الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعدلو لصحبة أو قولو ) 

ف ( يعِب أنو يشَبط ُب ا٤بزكي رركط الشاىد  ن  اإليبلـ كالتكلئ( ) جوار أو معاملة
(، ككاف ٕكا٢برية كالذكورة كالعدالة كعدـ العداكة ُب ا١برح كعدـ البنوة كاألبوة ُب التعديل)

ينبغي أف يصرح بالذكورة؛ ألف النسوة أىل للشهادة ُب ا١بهلة، لك  ٤با كانت التزكية ليست 
؛ ألف : أف يكوف عارفا با١برح كالتعديل(، كيزيد أنراف أحدٮباٖٗباؿ مل يقبل فيها إال الذكور)

صحبتو يفرا (، الثاين: أف يكوف )بّبا بباط  ن  يعدلو لٗبو يتم نقصود نا يفوض إليو)
؛ ألف الناس ٱبفوف عوراهتم كال يتحقق االطبلع عليها فاعترب ٗبا يغلب كحضرا كجوارا كنعانلة

( أف الذم يعترب فيو ُُ) من يعدلو ((، كظاىر قولو ) َُعلى الظ  ذلك كىو ا٣بربة الباطنة)
( إىل اليقْب ، فبل أقل ن  ُِ؛ ألنو ال ٲبك  الوصوؿ )فيو()ىو التعديل فقطربة الباطنة إ٭با ا٣ب

                                 
 ( _ ُب ج : كالفركعُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ٓٗٓالسراج الوىاج للغهراكم )( ّْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّ)
 (ْٓٔ/  ْ( بداية احملتاج )ِٓٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ْ)
 (َٔٓ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ُِٖ - ُِٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 (ُّٖ/  ٕ( الوييط )ٖ)
 (ُٗٓ/  َُ)( ٙبفة احملتاج ِٓٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (ُُْٖ/  ْ(  عجالة احملتاج )ُّّ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .( _ ياقط ن  بُِ)
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(، كا٤براد با٤بزكي ىنا: ن  يشهد بالعدالة ال ُالظ  ، أنا ا١برح فبل يشَبط فيو ا٣بربة الباطنة )
 أصحاب ا٤بسا ل إذ ال يشَبط فيهم ا٣بربة الباطنة إذا اكتفينا بشهادهتم، صرح بو اب 

( كجوز اب  ٓ( ) ْ)معرفة(( ىو ٦بركر بالعطف على قولو: ) ّ) ) وخبره ((، كقولو: ِالرفعة)
 (.ٖ( ) وشرطو: ) ( رفعو بالعطف على )رب قولوٕ()ٔالفركاح)

: أرهد أنو ( أم: يشَبط أف يقوؿ ا٤بزكيٗ) واألصح اشتراط لفظ شهادة (قولو ) 
ا اعلم كأٙبقق ؛ ألنا قبلناىم نع إنكاف ، بل يقـو نقانه(، كقيل: ال يشَبطَُعدؿ كغّبىا)

، ) كاقتضى  حكاه تفريعا على االكتفاء بالريل( إ٭با ُُالوصوؿ إىل األصوؿ لك  اإلناـ)
كيشهد لو التعليل، قاؿ  كبلنو أنا إف اعتربنا نشافهة ا٤بزكي ارَبط لفظ الشهادة قطعا

؛ اب ا٤بسا لن  أصح : كعلى ىذا البد أف يركم ع  كل كاحد ن  ا٤بزكيْب اثنافالغزايل
 .(ُّ( رهادة على رهادة ( قالو الزركشي )ُِ)ألنو()

( ُ) َّ  يث ىث نث مث ُّٱٱ:( لقولو تعاىلُْ) وأنو يكفي ىو عدل (: ) قولو

                                 
 .(ّْٔ/  ْ( الديباج )ْْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُ)
 .(ُِٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )ِ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .( _ ياقط ن  جْ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
فقيػو الشػاـ كػاف كرعػا رػاعرا لػو رػرح علػى الورقػات  ) ت :   اىيم ب  عبد الرٞب  ب  إبراىيم اب  الفركػاحإبر ( ٔ)

( ٖٖ/  ٔ(  رػػذرات الػػػذىب )ُِّ/  ٗترٝبتػػو ُب :  طبقػػات الشػػافعية الكػػربل للسػػبكي ) ىػػػ (. َٗٔ
 .(ّٓ/  ُنة )الدرر الكان

 .(ّٖٔ( بياف غرض احملتاج )ٕ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٔٓٓ( توقيف األحكاـ )ُْٓ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )َُ)
  .(ّْٖ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 .( _ ياقط ن  جُِ)
 .(ِِٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
 .(ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( ّ، كحكاه / )(ِ، فإذا رهد أنو عدؿ فقد أثبت العدالة الٍب اقتضتها اآلية)فأطلق العدالة
: البد أف ( أمٓ) : يزيد على ولي (وقيل، ) ( ع  نصو ُب حرنلةْأبو الطيب)القاضي 

يقوؿ : عدؿ عىلىيي كىيل ، كىذا نصو ُب األـ)
: ) كبو (ٖ، قاؿ اب  الصباغ)(ٕ( كا٤بختصر)ٔ

، كتعبّبه باألظهر ]كعللو أبو إيحاؽ ٔبواز أف ثر األصحاب ( فكاف األكىل ترجيحوأ)ذ أك
، كن  ىذه العلة (َُء دكف ريء فبهذه الزيادة يزكؿ االحتهاؿ )( يكوف عدال ُب ريٗ/ )

: ) النص ع  (ُِ، كقاؿ ُب البحر)(ُُ: ىو عدؿ نقبوؿ الشهادة[)يؤ)ذ االكتفاء بقولو
: ) إنو نغاير لقولو ( كقاؿُّ، كتبعو الرافعي )ىو فيها إذا قاؿ: ىو عدؿ رضى ( حرنلة إ٭با

عي جاـز بأنو : ) كحاصلو أف الشاف(ُٓاؿ الزركشي)، ق: ) عدؿ عىلىيي كىيل (((ُُْب ا٤بختصر)
: ) كعلى القوؿ باالرَباط ، (ُٔ، كفيها يشَبط نعو قوالف (، قاؿ)ال يكفي العدؿ كحده

(: ال يقبل حٌب يقوؿ يل ُٕ، كُب الركنق كاللباب)فرؽ بْب أف يقدـ عىلىيي أك يل  فالظاىر أنو ال

                                 

 .(ْيورة الطبلؽ )( ُ) =
 (ّْٔ/  ْ( الديباج )ْْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 / ب[ ن  جُِٔ( ]ّ)
 (ْٔٗ( التعليقة الكربل )ْ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َٗٓ/  ٕ( األـ )ٔ)
 (ّٓٗ( ٨بتصر ا٤بزين )ٕ)
 (ُٖٕ - ُٕٕ/  ُ( الشانل ) ٖ)
 / ب[ ن  بْٖٗ( ]ٗ)
 (ُٔٔيار )( كفاية األ)َُٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 ( _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية .ُُ)
 (ُْٖ/  ُُ( ٕبر ا٤بذىب )ُِ)
 (َٕٓ/ ُِ( العزيز )ُّ)
 (ّٓٗ( ٨بتصر ا٤بزين )ُْ)
 (ِْٗ-ِّٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُٓ)
 (ِْٗ-ِّٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُٔ)
 .(َْٕ( اللباب )ُٕ)
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، فإف قاؿ : يقبل يواء قدـ أك أ)ر ، كىو لوجهْب، كالثاين أحد ا: عىلىيي كىيل مل يقبل ُبكعىلىيي
 غريب (.

تصريح بالسبب ، كىو الصحيح ( أم البد ن  الُ( ) ويذكر سبب الجرحقولو ) 
: ) أك يقوؿ نا (ّ( ، قاؿ ا٤باكردم)ِ: ىو زاف أك يارؽ أك قاذؼ أك ٲبشي بالنهيهة )فيقوؿ

( ينبو على نا يقع بو ْلتعريض بذكر نا /): يكفي ان  البدع ا٤بنكرة ك٫بوه ( ، كقيليعتقده 
( ، كعلى األكؿ فهل يشَبط ٓ: اهلل أعلم بالسرا ر)ح كيستغِب ع  حاؿ الشاىد أك يقوؿا١بر 

هاف أرهرٮبا : نعم ذكر رؤية السبب أك ٠باعو بأف يقوؿ رأيتو يزين ك٠بعتو يقذؼ ؟ كج
(، ٕلزنا قاذفا للحاجة كالشاىد )، كال ٯبعل ا١بارح بذكر ا(ٔ، كذا قاؿ الرافعي )كأقيسهها: ال

: ) فليك  كها لو رهد ثبلثة بالزنا فهل ٯبعلوف قذفة ؟ (ٖ، قاؿ الرافعي )فإف مل يوافقو غّبه
: ) الصواب أنو غّب قاذؼ ىنا كإف انفرد ؛ ألنو نعذكر ُب رهادتو فإنو (ٗ( ، كقاؿ ا٤بصنف)

وف إىل السَب نا فإهنم نندكب، ٖببلؼ رهود الز نها كىي ُب حقو فرض كفاية أك عْبنساوؿ ع
عديل ، أنا ىو فليس للحاكم ، كىذا ُب غّب ا٤بنصوب للجرح كالتفهم نقصركف ( انتهى

، كإذا كاف للجرح أيباب ال يشَبط التعرض ١بهيعها ، بل يكفي كاحد قالو اب  عبد يؤالو
 .(ُُ)( كأرار إليو ا٤بصنف ُب األذكارَُالسبلـ)

( ألهنها ُ( )أو االستفاضة: ا٤بشاىدة ) ( أمُِ) ويعتمد فيو المعاينة (قولو ) 
                                 

 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِْٔ/  ِ( فتح الوىاب )ٓٗٓ) ( السراج الوىاج للغهراكمِ)
 ( ُُٗ/ ُٔ( ا٢باكم )ّ)
 / أ[ ن  أّّٗ( ]ْ)
 (ِِٔ/  َُ( النجم الوىاج )ْٖٔ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (َٓٓ/ ُِ( العزيز )ٔ)
 (َّٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٓٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 (َٓٓ/ ُِ( العزيز )ٖ)
 (ُُٕ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ِٔٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 ( ُٕٔ( األذكار )ُُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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، كعبارة (٧ِبصبلف للعلم كها يشهد با٤بوت كالنسب كا٤بلك ا٤بطلق على االيتفاضة)
بأف يراه يزين أك يشرب ن  ا٣بهر، أك السهاع بأف  : ) كاالعتهاد فيو على ا٤بعاينة ،(ّاحملرر)

تواتر أك ايتفاض كانتشر جاز ، كإف ٠بع ن  غّبه فإف بلغ ا٤بخربكف عدد ال٠بعو يقذؼ
، كحذؼ (ْ، فيعرض للهعاينة ُب الفعل كالسهاع ُب القوؿ )العتهاد عليو، كإال فبل ( انتهىا

بدؿ االيتفاضة السهاع لكاف  ، كلو ذكرننو د)ولو ُب ا٤بعاينة كفيو نظر ا٤بصنف القوؿ ظنا
االكتفاء  االيتفاضة ، كعلم ن  ذكر ا٤بصنف(ٓ، فإنو يشهل السهاع ننو كالسهاع عنو )أكىل

، كأنو ال يكفي العدد اليسّب ٗبعُب أنو ال ٯبرح بقو٥بم نعم لو أف يشهد با٤بتواتر ن  باب أكىل
نو ال تكفي االيتفاضة ( كظاىر قو٥بم فيو ا)تصاص ذلك با١برح كأٔعلى رهادهتم بشرطو)

 .ُب التعديل
رحو اثناف ألف بينة ( أم: فيها إذا عدلو اثناف كجٕ) ويقدم على التعديل (قولو ) 

باط  كرهادة العدالة بأنر ظاىر فكانت أقول ألهنا علهت نا )في  ٖا١برح رهدت )بأنر(
، كال فرؽ (َُ( ، كألف ا١بارح نثبت كا٤بعدؿ ناؼ كاإلثبات أكىل ن  النفي )ٗعلى األ)رل)

 (.ُُبْب أف تكوف بينة ا١برح أكثر أك ال )
ا  (ىذُِ) اب منو وأصلح قدم (فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتقولو ) 

                                 

 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ُّْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ْٔٔ/  ْ( بداية احملتاج )ِ)
 (َْٗ - ْٖٗ( احملرر )ّ)
 (ْٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )َْٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 (ِِٖ)( االنتصار ٓ)
 (ُِٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج ) ُُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( _ ياقط ن  ج كأثبت ُب ا٢بارية .ٖ)
 (ْْٔ/  ْ( الديباج )ْٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٗ)
 (ُّٓ/  ْ( حارية الرنلي )ِِٕ/  َُ( النجم الوىاج )َُ)
 (َْٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
 (ِٔٓنهاج الطالبْب )( نُِ)
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؛ كنقل ُب (ُ؛ ألف نع ا٤بعدؿ كا٢بالة ىذه زيادة علم )كا٤بستثُب ن  تقدمي بينة ا١برح
، كىي نا لو رهد با١برح ُب بلد ، ٍب انتقل ( ع  األصحاب ايتثناء نسألة أ)رلِالبياف)

ا١برح كالتوبة  ؛ ألف العدالة طار ة علىى ا١برحلبلد آ)رل ، فشهد اثناف بالتعديل فيقدـ عل
، بل لو كانا ُب بلد كا)تلف ذ)ا ر : ال يشَبط ا)تبلؼ البلدي ترفع ا٤بعصية ، كقاؿ ُب ال

( ْ: ) كينبغي أف ٱبص بتخلل ندة االيترباء بينهها()(، قاؿ اب  الرفعةّالزناف فكذلك /)
التقييد  ( ، كٯبيء ىذأ: ) نص عليو الشافعي ُب ا)تبلؼ العراقيْب ُب األـ)(ٓقاؿ الزركشي)

 ُب صورة الكتاب أيضا (.
: إف كاف ن  ( أمٕ( ) واألصح أنو ال يكفي في التعديل قول المدعى عليوقولو ) 

ىل كلو كاف ٢بق ا٣بصم ( ألف االيتزكاء حق هلل تعاٖ( ) ىو عدل وقد غلطأىل التعديل ) 
: اين( كالثٗ، كلوجب إذا علم القاضي فسقو أف يقضي عليو كىو ال يقضي )لسقط برضاه

يكفي ُب ثبوتو عليو ألف االيتزكاء حقو كقد اعَبؼ كألنو اعَبؼ ٗبا لو ثبت بالبينة توجو 
، كعلى ىذا فبل ٯبوز للقاضي أف ٲبتنع ن  ا٢بكم عليو (َُا٢بكم عليو كال يقبل ننو )طاؤه )

( ُب كتاب ُِ( ككها ال يكوف تعديبل ال يكوف إقرارا كها قالو الرافعي)ُُقالو ا٤باكردم)
( أك ُّ، كأ٢بق بو نا لو قاؿ ىو صادؽ ٖببلؼ نا لو قاؿ صادؽ فيها رهد بو /)اراإلقر 

                                 
 (ِٓٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِٓٓ( التنبيو )ُ)
 (َٓ/ ُّ( البياف )ِ)
 / أ[ ن  بِِٔ( ]ّ)
 (َِِ/  ُٖ( كفاية النبيو )ْ)
 ( ََّ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ُِٓ/ ٕ( األـ )ٔ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٕٔ/  ٖاحملتاج )( هناية ٕٓٓ( توقيف األحكاـ )ٗ)
 (ُِٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )َُ)
 (ُٗٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ُُ)
 (ََّ/ ٓ( العزيز )ُِ)
 / أ[ ن  بَْٗ( ]ُّ)
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عدؿ فيو فإنو يكوف إقرارا ، كنوضع ا٣ببلؼ نا إذا جهل القاضي حاؿ الشاىد فإف علم 
( يفهم ِ( ) وقد غلط: ) (ُ، كتقييد ا٤بصنف بقولو)قو مل ينفع تعديل ا٣بصم ببل )بلؼفس

تعديل ( اقتصركا على ذكر الوجهْب عند ْ( كا٤باكردم)ّراقيوف)تعْب ا٢بكم عند فقده لك  الع
( فيها لو قاؿ: ىو عدؿ فاحكم علي ٓ، حكاٮبا رريح )ا٣بصم ن  غّب تعرض لذلك بل

؛ ألنو يفهم عدـ االكتفاء ( لكاف أكىلٔ) وقد غلط (، فلو حذؼ ا٤بصنف قولو ) بشهادتو
 .(ٕ)للغلط ن  باب أكىل ٖببلؼ العكس نع التعرض

  :يوتنب
: نا رهدت بو علي فأنت ( أداء الشهادة، فلو قاؿ قبلوٖىذا إذا قاؿ بعد )ذلك()

( َُ( كالنوكم)ٗعدؿ صادؽ مل يك  إقرارا لك  تعديل إف كاف ن  أىلو . كذا نقلو الرافعي)
: إف رهدا علي بكذا فهها ( ُب كتاب اإلقرار لو قاؿُِ، كذكرا)( كأقراهُُع  ا٥بركم)
: ) ككاف الفرؽ أنو عرب (ُّ، قاؿ الزركشي )األظهر كإف مل يشهداو إقرار على صادقاف فه

: ٮبا صادقاف ٍب قبلها، كال )بلؼ أنو إذا قاؿىهنا با٤بشهود عليو بقولو بكذا ٖببلؼ ال
 حكم عليو ٗبوجب إقراره ال بالبينة (.

                   
                                 

 ( _ ُب ب بقو٥بم .ُ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ىكذا ُب النسخ الثبلث كالصواب : العراقيْب .ّ)
 (ُٗٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ْ)
 (ُِّاألحكاـ ) (  ركضةٓ)
 (ِٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّْ/  ْ( التدريب )ٖٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 ( _ ياقط ن  بٖ)
 ( َُٓ/ ُِ( العزيز )ٗ)
 (ُٕٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ِٔٔ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُُ)
 (ّٗٔ/  ْ( ركضة الطالبْب )ََّ/  ٓ( العزيز )ُِ)
 (َُّللزركشي )( السراج الوىاج ُّ)
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 تاب القضاء علً الغائة 
ىو مقر لم تسمع  عي جحوده فإن قال :) ىو جائز إن كان عليو بينو وادعى المد

( احتج األصحاب للهذىب ا٤بشهور ، كىو ِ() ( أنها تسمعُ)، وإن أطلق فاألصحبينتو
ال يعطيها نا ( أنو رحيح ٥ْبند انرأة أيب يفياف ٤با ركت )عليو () ( بقوؿ النيب ّا١بواز)

(: ) ٔ( ، قاؿ الرافعي ىنا)ٓ() )ذم نا يكفيك ككلدؾ با٤بعركؼ: ) يكفيها كيكفي بنيها
(، ٕككاف ذلك قضاء ننو على زكجها أيب يفياف، كىو غا ب( كرجح ُب النفقات أنو إفتاء)

(: ) ال يصح االيتدالؿ بو؛ ألف القضية كانت ٗبكة كأبو ٖكقاؿ ا٤بصنف ُب ررح نسلم)
أف يكوف غا با ع  البلد أك نستَبا أك نتعززا(، يفياف حاضر، كررط القضاء على الغا ب 

ن  كاف لو عليو : ) (ٗ)األييفع كاحتجوا بأف عهر رضي اهلل عنو قاؿ ُب )طبتو ُب قصة 
 با، كبأف البينة نسهوعة (، ككاف غاَُكقا٠بوه بْب غرنا و() دي  فليأتنا غدا، فإنا با عو نالو

(، كإ٭با ُُعلى الغا ب باالتفاؽ فليجر ا٢بكم هبا كالبينة ا٤بسهوعة على ا٢باضر الساكت)
(: ) ُّ(، قاؿ الزركشي)ُِٰبكم عليو بشرطْب: أف يكوف للهدعي بينة، كأف يكوف جاحدا)

                                 
 ( _ ُب )ب(: كاألصحُ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٓٔ/  ْ( الديباج )ٕٖٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ّ)
 ( _ ياقط ن  )ب(ْ)
 ( يبق ٚبرٯبو ٓ)
 (ُُٓ/ ُِ( العزيز )ٔ)
 ( ْ/  َُ( العزيز )ٕ)
 (ِّْ/ ُُ( ررح نسلم )ٖ)
ا٠بو ، كقيل : بػل كػاف لقبػا لػو ، كال تعلػم يػنة  ا١بهِب رضي اهلل عنو صحايب ، قيل : إف األييفع ( األييفعٗ)

 (ْٗ/  ْ( ررح الزرقاين )ٖٗ/  ْ( ا٤بنتقى للباجي )ّّْ/ ُترٝبتو ُب : اإلصابة ) كفاتو .
( نػ  طريػق دالؼ ا٤بػزين عػ  َٕٕ/ ِكراىيتو  )( نوطأ اإلناـ نالك كتاب الوصية ، باب جانع القضاء ك َُ)

 (ِِٔ/ ٓعهر ،  كضعفو األلباين ُب اإلركاء )
 (ْٖٔ/  ْ( بداية احملتاج )َّٔ/  ِ( أدب القاضي الب  القاص )ُُ)
 (َْٓ/  ّ( العباب )ِٕٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُِ)
 ( َّٓ( السراج الوىاج للزركشي ) ُّ)
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عَبؼ ( فإف اُكعلم ن  كبلنو أنو يكلف البينة على ا١بحود ، كحكى اإلناـ فيو االتفاؽ)
بإقراره لغت دعواه كمل تسهع بينتو ؛ لتصرٰبو با٤بناُب للسهاع إذ ال فا دة فيها نع اإلقرار( ، 

( قد ال يعلم جحوده ّ( )ألنو()ِ( ) فاألصح أنها تسمعكإف مل يتعرض ١بحوده كال إقراره ) 
ند : ال تسهع إال ع(، كالثاينُْب غيبتو، كٰبتاج إىل إثبات ا٢بق فجعلت غيبتو كالسكوت)

د نا ُب نعناه كها لو (، فلو قاـ نقاـ ا١بحو ٓ؛ ألنو إ٭با ٰبتاج إليها عنده)التعرض للجحود
ؼ أهنا تسهع، كإف ، ك)رجت نستحقو فادعى الثه  على البا ع الغا ب فبل )بلارَبل عينا

( ٕ( جحوده. قالو اإلناـ)ٔ، كإقدانو على البيع كاؼ ُب الداللة )على()مل يذكر ا١بحود
( َُ(: ) إف ىذا فيها إذا أراد إقانة البينة على نا يدعيو)ٗ(، كُب فتاكل القفاؿ)ٖكالغزايل)

( حاكم بلد الغا ب، فأنا إذا كاف للغا ب ناؿ حاضر، كأراد ُُليكتب بو القاضي إىل /)
: ىو ( بينتو كيوفيو، يواء قاؿُِ، فإف القاضي يسهع /)و البينة على دينو ليوفيو القاضيإقانت

(: ) كالظاىر أنو ُّقاؿ: ال أدرم أىو نقر أك جاحد (، قاؿ الزركشي) نقر أك جاحد، أك
 كجو ُب ا٤بسألة ال تقييد (.

( ألنو قد يكوف ُْ( ) ) وأنو ال يلزم القاضي نصب مسخر ينكر عن الغائبقولو 
                                 

 (َُٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( _ ياقط ن  جّ)
 (ْٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٔٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (ِّٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِٗٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 ( _ ياقط ن  جٔ)
 (َِٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 ( ِّّ/ ْ( الوييط )ٖ)
 (ِّٔ - ِّٓ/  َُلوىاج )( النجم اُِِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 ( _ ُب )ج(: عليوَُ)
 / ب[  ن  جِِٔ( ]ُُ)
 / ب[ ن  أّّٗ( ]ُِ)
 ( َّٖ( السراج الوىاج للزركشي ) ُّ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( ، قاؿ ِ(، كالثاين: نعم؛ لتكوف البينة على إنكار ننكر)ُنقرا فيكوف إنكار ا٤بسخر كذبا)
( : ) ْعلى ا٤بتهرد (، قاؿ الزركشي) الدعول: ) كىو قياس ا٤بذىب ُب (ُّب ا٤بطلب)

(: ) إف نقتضى توجيو األكؿ ٓكنقتضى ا٣ببلؼ ُب اللزـك أنو ٯبوز قطعا لك  قاؿ الرافعي)
 ( كغّبه التخيّب بْب النصب كعدنو( (.ٔا٤بنع أيضا ، كأف الذم أكرده العبادم)

) أن الحق ( أم: بعد إقانتها كتعديلها ٕ) أن يحلفو بعد البينة () ويجب قولو 
( أم ذنة ا٤بدعى عليو؛ ألف ا٤بدعي عليو لو كاف حاضرا كاف لو أف ٖ( ) ثابت في ذمتو

( ، كىذا أقل نا ٯبوز لك  َُ( للقاضي أف ٰبتاط لو)ٗيدعي براءتو ننو كٰبلفو، فينبغي)
سليم، كال بد ننو؛ إذ ال يلـز ن  كونو ُب ذنتو ( كأصلها كجوب التُُأضاؼ إليو ُب الركضة)

(، كصيغة البسط ُب ُِأف يستحق تسليهو اآلف ، ١بواز كونو نؤجبل أك على نعسر)
( أنو نا أبرأه ن  الدي  الذم يدعيو  كال ن  ريء ننو كال ُّالتحليف كها ُب احملرر كغّبه)

ل ىو ثابت ُب ذنة ا٤بدعى اعتاض عنو كال ايتوَب كال أحاؿ عليو ىو كال أحد ن  جهتو، ب
( ٖببلؼ ُب إٯباب البسط كعدنو، كأرار إليو ُب ُْعليو يلزنو أداؤه، كصرح رريح الركياين)

                                 
 (ْٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٔ - ّْٓ/  ْ( التدريب )ُ)
 (ْٖٔ/  ْ(  بداية احملتاج )ِٕٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ِ)
 (ِّٕلب العايل )( ا٤بطّ)
 ( َّٖ( السراج الوىاج للزركشي ) ْ)
 (ُِٓ/  ُِ( العزيز )ٓ)
 (ِٗٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٔ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( _ ُب )ج(: ينبغي ٗ)
 (َّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٔٔ/  ْ( الديباج )َُ)
 .(ُٕٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 .(ْْٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِٗٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِ)
 .(ِٕٔ/  ٓ( الغرر البهية )َْٗ( احملرر )ُّ)
 .(ُِْ( ركضة األحكاـ )ُْ)
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(، كال يشَبط ُب اليهْب ىنا التعرض لصدؽ الشهود، ٖببلؼ اليهْب نع الشاىد؛ ُا٤بطلب)
 .(ٓ( )ْ( كىذا ىو ا٤بنصوص ُب األـ)ّ(، كقيل: يشَبط)ِألف البينة ىنا كانلة)

 .(ٕ( ألف تدارؾ التحليف باؽ)ٔ)وقيل: يستحب ( قولو: )  
: كنيت ليس لو كارث ( أمٖ( )على صبي أو مجنون الدعوىويجريان في قولو: ) 

؛ لعجزىم ع  التدارؾ لك  وؼ على طلبو كالوجوب ىنا أكىلحاضر، فإف كاف فالتحليف نوق
 .(ٗا٣ببلؼ نطرد فيهم)

( يعِب إذا مل يدع بنفسو، بل َُ() لو ادعى وكيل على غائب فبل تحليفو قولو ) 
( ادعى ككيلو على غا ب ال ٰبلف الوكيل، بل ٰبكم بالبينة كيعطي ا٤باؿ إف كاف ُُ/)

للهدعي عليو ىناؾ ناؿ؛ ألف التحليف على البت كال يبيل إليو، كعلى نفي العلم ال 
د عندنا أنو ال يقضي ىنا على الغا ب حٌب : ) ا٤بعته(ُّ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)(ُِيفيد)

                                 
 (ِِٖ(  ا٤بطلب العايل )ُ)
 (ِّٕ/  َُ( النجم الوىاج )ِِِ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ُْٔ/  َُشركاين )( حواري الَّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّ)
 (ّّٓ/ ٕ( األـ )ْ)
( كتب ُب حارية )أ( نا نصػو : )كفيهػا قالػو ا١بههػور إرػكاؿ؛ ألف ا٤بػدعى عليػو لػو كػاف حينػا حاضػرنا عػاقبلن ٓ)

كقػاؿ بعػد إقانػة البينػة: حلٍِّفػوي علػى ايػتحقاقو نػػا ادعػاه .. مل ٯبػب إليػو ؛ ألف فيػو قػدحنا ُب البينػة، فكيػػف 
! كأجاب بعضهم بفرض ا٤بسألة فيها إذا قانت البينة على إقراره، فإف ا٤بدعى عليو لو ٰبلفو عليو ُب غيبتو؟

كاف حينا حاضرنا عاقبلن كصدؽ الشهود ، كلك  قػاؿ : أرػهدت علػى أنػو يقبضػِب فلػم يقبضػِب .. كػاف لػو 
 ( ِّٔ/  َُٙبليفو على الصحيح. دنّبم ( النجم الوىاج ) 

 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْٕٔ/  ْ( الديباج )ُُٖٔ/  ْاحملتاج ) ( عجالةٕ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ْٗٔ/  ْ( بداية احملتاج )َْٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ّٔٓننهاج الطالبْب ) َُ))
 / ب[ ن  بَْٗ] ُُ))
 (َُٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِٕ/  ٖهناية احملتاج ) ُِ))
 (ُّٕ/ ْ( حارية الرنلي )َٔٔ/  ّٙبرير الفتاكم )ُّ))
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( ِ) ) فبل تحليف (: ) أطلق قولو: (ُ، ٍب قاؿ)( ٰبضر ا٤بدعي لو كٰبلف اليهْب الواجبة
: أنت تعلم أف نوكلك أبرأين فاحلف أنك ال اؿ ا٢باضر الذم يدعي عليو الوكيللك  لو ق

و على نفي العلم باإلبراء، ( ع  الشيخ أيب حاند أف لو ٙبليفّتعلم ذلك، ففي أصل الركضة)
 كن  األصحاب ن  )الفو (.

 ولو حضر المدعى عليو وقال لوكيل المدعي  أبرأني موكلك أمر بالتسليمقولو: ) 
، فادعى عليو ككيل صاحب ا٢بق الغا ب كأقاـ البينة، (يعِب إذا كاف ا٤بدعي عليو حاضراْ( )

)ّب إىل حضوره ليحلف مل ٯبب إليو ، فقاؿ ا٤بدعى عليو: نوكلك الغا ب أبرأين، كأراد التأ
(، ٓبل يؤنر بتسليم ا٤بدعى بو ٍب يثبت اإلبراء ن  بعد إف كانت لو بو حجة . قالو القفاؿ)

كقاؿ ُب الذ)ا ر: كصرح بو العراقيوف، كال )بلؼ أف الوكيل ٰبلف على نفي الرباءة ك٫بوىا، 
رجح الرافعي ُب كتاب  ،لك ففي حلفو على نفي العلم كجهاففلو ادعى عليو العلم بذ

 ( .ٔالوكالة التحليف )
( أم إذا طلبو ا٤بدعي ؛ ٕ)وإذا ثبت مال على غائب ولو مال قضاه الحاكم منوقولو 

، كال بد أف يقوؿ كحكم بو، (ٖألنو نا ب عنو، كقد تعذر األصل، جـز بو القفاؿ ُب فتاكيو)
: ) ٧بل قضاء ا٢باكم ن  (َُ)( ، قاؿ اإلناـ البلقيِب ٗفإف الثبوت ليس ٕبكم على األصح)

ناؿ الغا ب نا إذا مل ٯبرب ا٢باضر على دفع نقابلو للغا ب، فإف أجرب كالزكجة تدعي 
بصداقها ا٢باؿ قبل الد)وؿ، كالبا ع يدعي بالثه  على الغا ب فبل يوفيا ن  نالو ؛ ألف 

                                 
 (َٔٔ/  ّٙبرير الفتاكم ) ُ))
 (ّٔٓننهاج الطالبْب ) ِ))
 (ُٕٕ/  ُُركضة الطالبْب ) ّ))
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َٓٓ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ِّْ/ ٓ( العزيز )ٔ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُٔٗ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 (ْٗٔ/  ْديباج )( الُٕٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٗ)
 (ُّٖ/ ْ( حارية الرنلي )َٕٔ/  ّ(ٙبرير الفتاكم )َُ)
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 يلزنو التسليم ، كقضية إجبارٮبا انتناع القضاء ، كألف الغا ب ال(ُالزكج كالزكجة ٯبرباف /)
، ك٧بلو أيضا نا (ِللبا ع  فإنو ٯبرب على التسليم أكال، كعلى القوؿ بأهنها ٯبرباف فكالزكجْب)

إذا مل يتعلق با٤باؿ ا٢باضر حق، فإف تعلق بو كبا ع مل يقبض الثه  كطلب ن  ا٢باكم ا٢بجر 
 (ّاضر (.)على ا٤بشَبم الغا ب حيث ايتحق البا ع ذلك، فإنو ال يوفيو ن  ا٤باؿ ا٢ب

وإال فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابو فينهي قولو: ) 
( مل يك  لو ناؿ ٓ( يعِب إف)ْ)سماع بينتو ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي (

حاضر كيأؿ ا٤بدعي ا٤بكاتبة لقاضي بلد الغا ب ، فللقاضي حاالف : أف يثبت عنده ا٢بق 
كم ، فيجوز لو اإلهناء ليحكم بالشرط اآلٌب: كىو بعد ا٤بسافة كنا جـز بسهاع البينة كال ٰب

(، الثاين أف يثبت عنده كٰبكم بو فينهي ذلك ٔبو ن  ا١بواز ُب ىذه ا٢بالة ىو ا٤بشهور)
؛ كألف ا٢باجة تدعو لذلك كال يشَبط تسهية (ٕلينفذه لئلٝباع ذكره اب  الصباغ كغّبه)

صل اإلرهاد، كال تسهية رهود ا٢بق ، بل يكفي أف الشاىدي  على ا٢بكم، كال ذكر أ
يصفهم بالعدالة، كيكوف ا٢بكم بشهادهتم  ٖيكتب رهد عندم عدكؿ، كٯبوز أف )ال(

ال يتعرض ألصل الشهادة فيكتب  ُ(، كٯبوز أف )يكوف(ٗتعديبل ٥بم ذكره ُب العدة)
                                 

 / أ[ ن  جِّٔ( ]ُ)
 ( _ ُب ج : فالزكجْبِ)
 (  كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )فرعاف:ّ)

أحدٮبا: اعَبؼ ا٤بدعي بعد ثبوت دينو أف للغا ػب نػاالن عنػده، فهػل للحػاكم قضػاؤه ننػو نػ  غػّب بينػة علػى أنػو 
 ٌب اب  الصبلح بأف لو ذلك نا مل يتصل بإقراره نا ٲبنعو ككونو رىننا لغّبه ك٫بوه.نلك للغا ب؟ أف

الثاين: إف قضى دينو ن  الناض .. أحلفو عند الشركع ُب قضا و، ٍب قضػى بعػد ٲبينػو، كإف كػاف يقضػي نػ  بيػع 
واز نكولػػو عػػ  العقػػار .. أحلفػػو قبػػل بيعػػو، ٍب بيػػع كقضػػي دينػػو نػػ  ٜبنػػو، كال ٯبػػوز أف يبػػاع قبػػل حلفػػو؛ ١بػػ

 (ِّٗ/  َُاليهْب فيفوت ايتدراؾ البيع، قالو ا٤باكردم ُب الدعاكل. دنّبم ( النجم الوىاج ) 
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( _ ُب ب : إذآ)
 (ِِٕ/ ٖ( هناية احملتاج )ِِّ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ٔ))
 ( ُْٗ/  ُالشانل ) ٕ))
 _ ياقط ن  ج ٖ))
 ( ّّٔ/  ْالتجريد )ٗ)  )
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كم بعلهو إذا ( بكذا ٕبجة أكجبت ا٢بكم ؛ ألنو قد ٰبكم بشاىد كٲبْب ، كقد ٰبِحكهت)
( : ) كىو قوم ( كأنا ُب ٓ( ، قاؿ الزركشي)ْ( ، كقيل : ٯبب التصريح با٢بجة)ّجوزناه)

ا٢باؿ األكؿ فينص على ا٢بجة ليعرؼ ا٤بكتوب إليو تلك ا٢بجة كيسهي الشاىدي ، كاألكىل 
(، كىذا إذا علم بلد ٔأف يبحث ع  حا٥بها كتعديلهها؛ ألف أىل بلدٮبا أعرؼ هبها )

فلو مل يعلم نكانو كتبا لكتاب نطلقا إىل كل ن  يبلغو ن  قضاة ا٤بسلهْب، فه   الغا ب،
 .(ٕ)قالو ُب التهذيب بلغو عهل بو.
( أم بأنو ٠بع البينة )اصة أك حكم بايتيفاء ٖ)واإلنهاء أن يشهد عدلين بذلكقولو 

 .(َُ، كلو أنشأ ا٢بكم ٕبضورٮبا ، فلهها أف يشهدا عليو كإف مل يشهدٮبا)(ٗا٢بق)
د ؛ ألنو قد ( أم يستحب أف يكتب نع اإلرهاُِ) ُُويستحب كتاب ] بو [قولو 

؛ ألف االعتهاد على (ُّ، كال ٯبب كها جـز بو ُب الركضة كأصلها)ينساه كالكتابة تذكر
، كقيل : ٯبب إف أكجبنا كتب السجل عند طلب ا٣بصم، كقيل: ٯبب نطلقا . (ُْالشهادة)

 (.ُصم، كإال فبل ٘بب جزنا)، كىذا إذا طلبها ا٣ب(ُٓحكاٮبا رريح)
                                 

 _ ياقط ن  ب ك ج ُ)) =
 _ ُب ب : فيكتب حكهو  ِ))
 (ُْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْٔٓ/  ْنغِب احملتاج ) ّ))
 (ِٔٔ/  ِفتح الوىاب ) ْ))
 ( ُّٗ - ُّٖالسراج الوىاج للزركشي ) ٓ))
 (ِّٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٔ)
 (ََِ/ ٖالتهذيب ) ٕ))
 (ّٔٓننهاج الطالبْب ) ٖ))
 (ْٗٔ/ ْ( الديباج )ٔٗٓج للغهراكم )السراج الوىا  ٗ))
 (ّٕٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُّٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 ( _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ُُ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُٕٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (َْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ِٖٔ/  ٓ( الغرر البهية )ُْ)
 (ِّٓ-ِّْ( ركضة األحكاـ )ُٓ)
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( أم: ن  ا٠بو كنسبو كايم أبيو ِ)يذكر فيو ما يتميز بو المحكوم عليو( : )قولو
( ْ،  ك٥بذا قاؿ ا٤باكردم )(ّكجده كقبيلتو كحليتو ، حٌب يغلب على الظ  عدـ التبايو بغّبه)

مل تفد رهادهتم  ،ف نسبو، بل يعرفونو  با٢بلية فقط: ) لو كاف الشهود على الغا ب ال يعرفو 
رب بالغا ب كصاحب ا٢بق لكاف ، ككاف ينبغي أف يقوؿ: كاحملكـو لو، كلو عُب الغيبة رياا(

 (.ٓ؛ ليتناكؿ الثبوت اجملرد ع  ا٢بكم)أكىل
( ، كيكوف ا٣بتم بعد أف يقرأه ٕ: احتياطا كإكرانا للهكتوب لو)( أمٔ)ويختموقولو 

( على ٖقوؿ ٥بها: ارهدا على نا فيو أك /)على الشاىدي  أك يقرأ بْب يديو عليهها، ٍب ي
 (.ٗ، كيدفع إىل الشاىدي  نسخة غّب ٨بتونة ليطالعاىا كيتذكرا عند ا٢باجة)حكهي ا٤ببْب فيو
( أم: على حكم القاضي الكاتب عند القاضي َُ( ) ويشهدان عليوقولو: ) 
يديعىى عىلىيو، كا٤برادُِ)((ُُأنكر) ) إنا٤بكتوب إليو 

( أنو إذا كصل ُّ()( )أم: الغا ب ا٤ب
الكتاب إىل قاضي البلد اآل)ر أحضر ا٣بصم، فإف أقر با٤بدعي ايتوفاه ، كإال فيشهد 

( ُْ، كقرأه)بكذا على ىذا الشاىداف أف ىذا كتاب القاضي فبلف ك)تهو حكم فيو لفبلف

                                 

 (ُِْ/  َُم الوىاج )( النجُ) =
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ُٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٔٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ّ)
 (ْٖ/ ُٕ( ا٢باكم )ْ)
 (ِٕٗ/  ْ( إعانة الطالبْب )َٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٓ)
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٔ/  ٓ( الغرر البهية )ٕ)
 / أ[ ن  أّْٗ( ]ٖ)
 (ْٗٔ/  ْ( الديباج )ِِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 .(ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .( _ ُب ج : أنكرهُُ)
 .(ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ج : اعلم .ُّ)
 ( ُب ب : كقولوُْ)
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(، كإذا كاف الكتاب إىل نعْب فشهد ُعلينا كارهدنا بو، كلو مل يقولوا ارهدنا بو جاز)
، كإف مل يكتب ) كإىل كل ن  (ِا٢بكم عند حاكم آ)ر قبل رهادهتها كأنضاه /)راىدا 

( على ْ(، ككذا لو نات الكاتب )كرهدا()ّيصل إليو ن  القضاة ( اعتهادا على الشهادة)
( كرهدا عند ن  قاـ نقانو قبل ٓحكهو عند ا٤بكتوب إليو ، أك نات ا٤بكتوب إليو /)

 (.ٕكا١بنوف كالعهى كا٣برس كا٤بوت ) (، كالعزؿٔرهادهتها كانضى ا٢بكم)
( أم: على أنو ليس ٖ)فإن قال: لست المسمى في الكتاب صدق بيمينو (قولو: ) 

 ( .ٗا٤بسهى فيو ٤بوافقتو األصل)
: ألنو يدعي ( أمَُ( ) وعلى المدعي بينة بأن ىذا المكتوب اسمو ونسبو: ) قولو

لى نوصوؼ بالصفات الٍب ُب (، كىذا إذا مل يشهد على عينو ، بل عُُ)بلؼ األصل )
(، فإف مل تك  ُِالكتاب، أنا لو رهد على عينو أف ىذا ىو احملكـو عليو مل يفده اإلنكار)

بينة كنكل احملضر، حلف ا٤بدعي كتوجو لو ا٢بكم ) نعم لو أجاب ببل يلزنِب تسليم ريء، 
قاؿ احلف  : ) فيها لو(ُْ(، كُب الركضة)ُّ. قالو الزركشي)(كأراد ا٢بلف عليو نك  قطعا

                                 
 (ِّٓ( االنتصار )ْْٓ/  ّ( العباب )ُ)
 / أ[ ن  بُْٗ( ]ِ)
 (َِّ/  ْأيُب ا٤بطالب ) (ِٕٔ/  ُٖ( كفاية النبيو )ّ)
 ( ياقط ن  جْ)
 / أ[ ن  جِّٔ( ]ٓ)
 (َِِ/  ٖ( التهذيب )َُِ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٔ)
 (  ُُٔ/  ُّ( البياف )ِّٔ( ركضة ا٢بكاـ )ٕ)
 (ّٔٓننهاج الطالبْب ) ٖ))
 (ِٔٔ/  ِ( فتح الوىاب )ٖٗٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٗ)
 (ّٔٓالبْب )( ننهاج الطَُ)
 ( ْٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )َُٓ/  ّ( األنوار )ُُ)
 (ْٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِ)
 (ِّٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
 (ُِٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُْ)
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( ُ، كمل يذكر ُب تصويره نا أجاب بو أف اإلناـ)( علي أنو ال يلزنِب تسليم ريء إليو
 .(ّ، كا)تارا أهنا ال تقبل .)  الصيدالين أنو تقبل ننو اليهْب( حكيا عِكالغزايل)

، لزمو الحكم إن لم يكن ىناك فإن أقامها فقال: لست المحكوم عليو: ) قولو
 (.ٓألف الظاىر أنو احملكـو عليو ) (ْ)لصفات(مشارك لو في االسم وا

وإن كان أحضر فإن اعترف بالحق طولب وترك األول وإال بعث إلى : ) قولو
ىناؾ ن  ( أم إذا كاف ٔ)الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا (

اؾ كترؾ ، فإف أقر فذف عرفو القاضي أك قانت بينة أحضر، فإيشاركو ُب االيم كالصفات
( ٗبا كقع ن  اإلركاؿ ٖ(، كإف أنكر بعث ا٤بكتوب إليو إىل الكاتب)ٕاألكؿ لبياف الغلط فيو)

ليطلب ن  الشهود نزيد صفة ٛبيز هبا ا٤بشهود عليو ن  غّبه كيكتبها ثانيا، كإف مل ٯبد 
( يقتضي االقتصار َُ) )ويكتبها ثانيا(، كقولو:  (ٗعندىم نزيدا كقف األنر حٌب ينكشف)

، بل البد ن  حكم : ) كىو ٩بنوع(ُُ، قاؿ البلقيِب)كتابة الصفة ا٤بهيزة ن  غّب حكم  على
 .ا دة ن  غّب ٙبديد دعول كال حلف(نستأنف على ا٤بوصوؼ بالصفة الز 

ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهو بحكمو ففي إمضائو قولو : ) 
                                 

   .(ِٖٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب)ُ)
 .(ِّٕ/ ٕالوييط ) ِ))
نصػػو : )رػػهود الكتػػاب كا٢بكػػم يشػػَبط ظهػػور عػػدالتهم عنػػد ا٤بكتػػوب إليػػو كىػػل كتػػب ُب حارػػية )أ( نػػا   ّ))

تثبت عدالتهم بتعديل الكاتب إياىم كجهاف قاؿ القفاؿ الشاري نعم للحاجػة كاألصػح ا٤بنػع؛ ألنػو تعػديل 
قبل أداء الشهادة كألنو كتعديل ا٤بدعي رهوده كألف الكتاب إ٭با يثبت بقو٥بم فلو ثبػت بػو عػدالتهم لثبتػت 

 ( ِٕٓ/  ٓبقو٥بم، كالشاىد ال يزكي نفسو . ن  الغرر ( الغرر البهية ) 
 .(ّٔٓننهاج الطالبْب ) ْ))
 (َْٕ/  ْ( الديباج )ّْٖ/  ْالتدريب ) ٓ))
 .(ّٔٓننهاج الطالبْب ) ٔ))
 (ُُٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٕ/  ٖهناية احملتاج ) ٕ))
 ُب ج : الكتاب  ٖ))
 (ِٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُُّ/  ْ)( حاريتا قليويب كعهّبة ٗ)
 .(ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .(َٗٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
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ُب اإلهناء باإلرهاد كالكتابة، كذكر  نر( نا ُ)إذا عاد إلى واليتو خبلف القضاء بعلمو (
: ال ٯبوز فاألصح ى ٘بويز القضاء بالعلم كىو األصح، فإف قلنا، كا١بواز نبِب علىنا ا٤بشافهة

 ( ، كىذا البناء ال فرؽ فيو بْبِا٤بنع ، كها ال ٯبوز ا٢بكم بشهادة ٠بعها ُب غّب ٧بل كاليتو)
( فيها إذا ْ( لك  ذكر آ)ر الباب)ّعي)، كبو صرح الرافنا علهو ُب نوضع كاليتو كغّبىا
: إف (ٓ، قاؿ اب  القاص)تو فعدلوا ٍب عاد إىل ٧بل كاليتويأؿ ع  الشهود ُب غّب ٧بل كالي

: القياس كقالوا (ٕ( كآ)ركف)ٔ، ك)الفو أبو عاصم)لى القضاء بالعلما٢بكم بشهادهتها نبِب ع
( عها لو حضر ُب ٖ) بلد الحاكم () ب: و كها لو ٠بع البينة )ارج كاليتو، كاحَبز بقولوننع

غّب بلد ا٢باكم كأ)ربه فليس لو اإلنضاء إذا عاد إىل كاليتو؛ ألف إ)باره ُب غّب كاليتو  
( عها إذا رافهو بسهاع البينة فقط َُ( ) بحكمو، كبقولو: ) (ٗكإ)بار القاضي بعد العزؿ)

( ُِ( كالغزايل)ُُلو اإلناـ)دكف ا٢بكم فإنو ال يقضي هبا إذا رجع إىل ٧بل كاليتو قطعا كها قا
 .(ُّكىو قضية كبلـ الرافعي ىنا)

                                 
 (ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .(ُُٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِٗ/  ٗ( ا٤بههات )ِ)
 .(َُٓ/ ُِ( العزيز )ّ)
 .(ِِٓ/ ُِ( العزيز )ْ)
 (ِّٖ/  ِ( أدب القاضي )ٓ)
ا٥بػػركم نػػ  أعيػػاف الشػػافعية صػػنف ا٤ببسػػوط كا٥بػػادم كأدب  بػػو عاصػػم العبػػادم٧بهػػد بػػ  أٞبػػد بػػ  ٧بهػػد  أ( ٔ)

( َُٗ/  ِ( اللبػػػاب )َُْ/  ْىػػػػ ( .  ترٝبتػػػو ُب : طبقػػػات الشػػػافعية الكػػػربل ) ْٖٓالقضػػػاء ) ت : 
 (ِٖ/  ِالواُب بالوفيات )

 (ُْٕ/  ُُ( ركضة الطالبْب )َُٖ - ََٖ/  ِنض ا٢بكونات )اإلرراؼ على غوا ٕ))
 .(ّٔٓننهاج الطالبْب ) ٖ))
 (ْٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِّ/  ْأيُب ا٤بطالب ) ٗ))
 .(ّٔٓننهاج الطالبْب ) َُ))
 (ُٔٓ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) ُُ))
 .(ِّٖ/ ٕالوييط ) ُِ))
 .(ِِٓ/ ُِالعزيز ) ُّ))
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( يعِب إذا رافو قاضو ِ)في طرفي واليتهما أمضاه ( ُولو ناداه )وىما(قولو : ) 
، أك جوزنا ينة با٤بناداة ن  طرُب الواليتْب، فقاؿ : إين ٠بعت البينة بكذاقاضيان بسهاع الب

( ّل للهقوؿ لو ا٢بكم بذلك ؟ قاؿ اإلناـ)، فهُب بلد، فقاؿ أحدٮبا لآل)ر ذلك قاضيْب
: ينبِب ذلك على أف ٠باع البينة كإهناء ا٢باؿ إىل قاض آ)ر ىل ىو نقل لشهادة ( ْكالغزايل)

: ال (ٓالشهود كنقل الفركع رهادة األصوؿ أك حكم بقياـ البينة كفيو كجهاف فعلى )األكؿ()
كالصحيح  ،(ٖ، كعلى الثاين: ٯبوز)(ٕ( نع حضور األصل)ٔٯبوز ا٢بكم كها ال ٰبكم بالفرع)

 .األكؿ
( اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة فبلن ويسميها إن لم ٗ)وإن()قولو: ) 

( فلو ُُ(يعِب إذا اقتصر على ٠باع ن  غّب حكم فطلب ننو الكتابة )بو()َُ) يعدلها (
: (ُّإلناـ)( كال يعد٥با كٯبوز الكتابة هبا ، قاؿ اُِ: أف يسهع البينة /)حاالف، أحدٮبا

دىم أعرؼ هبم لكنا ٪بوزه )كنقل البينة دكف التعديل قريب ن  التعطيل؛ ألف أىل بل
 (ُْ) ) سمعت (، كاعلم أف عرؼ الفقهاء ُب ٠باع البينة قبو٥با فقولو ُب التصوير: للحاجة(

                                 
 _ زيادة ن  ب ُ))
 (ّٔٓلبْب )ننهاج الطا ِ))
 (ُٔٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ّ)
 (ِّٖ/ ٕ( الوييط )ْ)
 ( _ ياقط ن  جٓ)
 ( _ ُب ج : بالفركعٔ)
 (ُْٕ/  ْ( الديباج )ّٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٕ)
 (ُْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 ( _ ياقط ن  جٗ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( _ زيادة ن  جُُ)
 / أ] ن  جِْٔ( ]ُِ)
 (ُٖٓ/ ُٖطلب )( هناية ا٤بُّ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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ة (، كإ٭با ا٤براد : ا٢بكم بأف البينة تلفظت بالشهادُ) ) إن لم يعدلها (: ال يبل م قولو بعده
) : اإلنكار كطلب الشهادة، كقولواحملررة ك  الدعولالتلفظ ا٤بعترب بعد تقدـ رركط ذلك ن  

تسهية البينة إف حصل التعريف  ( أم: ٯبب عليو ُب ىذه ا٢بالةِ() ويسميها إن لم يعدلها
 (.ْ) ( اإلعبلـ بو، فيبحث ا٤بكتوب إليو عنهاّ، كإال زاد نا ٰبصل )بو()بو

( يعِب ا٢باؿ الثاين : كىو أف يعد٥با ٓ)وإال فاألصح جواز ترك التسمية( قولو: ) 
(، ٔفاألصح أنو ٯبوز ترؾ تسهية الشاىدي ، كها أنو إذا حكم ايتغُب ع  تسهية الشهود)

جرحهها عند القاضي ا٤بكتوب  : ٘بب التسهية، فإف ا٤بشهود عليو رٗبا ٲبكنو إثباتكالثاين
( نقلو ع  ٗ( ؛ ألف اإلناـ)ٖ( كجـز بو القاضي حسْب كصححو البلقيِب)ٕيقدـ)، كا١برح إليو

( أف القياس أف ا٤بكتوب إليو ُُ، كذكر الرافعي)(َُ، كىو نقتضى نص األـ)إٝباع األصحاب
( : ) كا٤بعتهد أنو ال يأ)ذ ُّ، قاؿ البلقيِب)(ُِيأ)ذ بتعديل الكاتب ، كصوبو ا٤بصنف)

، فإف عدؿ ( ع  األصحاب ( انتهىُٓ، كنقل اإلناـ)(ُْبتعديلو كها ىو نقتضى النص)
، كٲبهل لى جرحهم ٠بعت كتقدـ على التعديلالكاتب رهود ا٢بق،  فجاء ا٣بصم ببينة ع

                                 
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( _ زيادة ن  بّ)
 (ِْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ِِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُْٕ/  ْ( الديباج )ٕٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔ)
 (ِْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُُٕٖ/  ْتاج )( عجالة احملٕ)
 (ُِٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ُٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ِٓٓ/  ٕ( األـ )َُ)
 .(ِْٓ/ ُِ( العزيز )ُُ)
 .(ُٖٔ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 .(ُِٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
 .(ِٓٓ/  ٕ( األـ )ُْ)
 .(ُٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُٓ)
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 . (ِ( /)ُثبلثة أياـ إلقانة بينة ا١برح)
 :(ٖ)تنبيو()

ىذا إذا كانت راىدي  فلو كانت راىدا كٲبينا أك اليهْب ا٤بردكدة كجب بيانو، فقد ال 
 . (ْبعض ذلك حجة عند ا٤بكتوب إليو، كلو عرب ا٤بصنف بظهور ا٢بجة لكاف أعم)يكوف 

( بالحكم يمضي مع قرب المسافة وبسماع البينة ال يقبل ٔوالكتاب):  )(ٓ]قولو[)
لكتاب با٢بكم ( يعِب أف اٖ( /)ٕ)على الصحيح إال في مسافة قبول شهادة على شهادة(

(، ٗقربت ؛ ألف نا حكم بو يلـز كل أحد إنضاؤه)، بعدت ا٤بسافة أك ٲبضيو ا٤بكتوب إليو
لداللتو على البعد  ( بقرب ا٤بسافة كبعدىا، كاقتصر ا٤بصنف على القربَُكصرح ُب احملرر)
، كأنا كتاب ٠باع البينة فبل يقبل إال ُب نسافة قبوؿ الشهادة على الشهادة ، ن  طريق أكىل

اآلٌب، فإف كانت ا٤بسافة دكهنا فبل  كىي نسافة القصر أك فوؽ نسافة العدكل على ا٣ببلؼ
، كقيل: يقبل نع قرب (ُُيقبل ىذا نا أكرده ا١بههور ، كنص عليو ُب عيوف ا٤بسا ل)

: ) ٧بل ا٣ببلؼ نا إذا ٠بع البينة كأثبت نا قانت بو ، (ُّ، قاؿ البلقيِب)(ُِا٤بسافة كبعدىا)
تقبل فيها رهادة على رهادة  فأنا لو ٠بع البينة كمل تثبت نا قانت بو فبل تقبل إال ُب نسافة

 ببل )بلؼ (.
                                 

 (ْٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِّٖ/  ٕ( الوييط )ُ)
 / ب[ ن  بُْٗ( ]ِ)
 ( _ ياقط ن  بّ)
 (ِِٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُٕٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْ)
 ( _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ٓ)
 ( _ ُب  ب : كالكاتبٔ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 / أ[ ن  أّْٗ( ]ٖ)
 (ِٔٔ/  ِالوىاب ) ( فتحِٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 .(ُْٗ( احملرر )َُ)
 (ِِْ( ركضة ا٢بكاـ )ِٗٗ/  ِ(اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُُ)
 .(ُُّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِ)
 .(ُّٔ - ُِٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
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 فصل 
) ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباىها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع 

 نا ؛ ألنو ُب نعُبأم (ُبينتو وحكم بها، وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمو للمدعي ()
غيبة ا٤بدعي بو ، أك ، كإ٭با أد)ل ىذا الفصل ُب الباب نظرا ليبق ن  إنكاف إلزاـ التسليم

ألف نا يبق فيها إذا ادعى على غا ب دينا ، كىذا فيها إذا ادعى عينا ، ك ال فرؽ ُب ذلك 
( ، كال بْب كوف ا٤بدعى بو ُب ٧بل كالية القاضي أك )ارجا ِبْب حضور ا٤بدعى عليو كغيبتو)

، (ّبو كصفتو)عنها ، كها أف قضاءه ينفذ على ا٣بارج ع  ٧بل كاليتو إذا قانت البينة بنس
( تغليبا للعاقل على القاعدة ٓ( كالركضة)ْككاف األكىل أف يقوؿ نعركفْب كها ُب احملرر)

(ٔ()ٕ) 
هيز كال ٯبوز االقتصار على أم : األربعة ليت (ٖويعتمد في العقار حدوده ( ): ) قولو

تاكل ( ع  فُُ، لك  ُب آ)ر األقضية)(َُ( كالشرح الصغّب)ٗ، كذا جـز بو ُب الركضة)ثبلثة
و أف ىذا أقل الواجب، كليس  ، كنقتضى كبلنغّبه االكتفاء بثبلث إف عرفت هباالقفاؿ ك 
، كقد صرح عند عدـ ا٤بشاىدة ، بل ٯبب أف يستقصي فيو الصفات احملصلة للعلمكذلك
ل ىي ُب أك٥با أك كيطها ( بارَباط ذكر ا٤بواضع أيضا ، فيذكر احمللة كالسكة ، كىُِاحملرر)

                                 
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )(ُ
 (ِْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ْٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ِٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕٗ/  َُج )( ٙبفة احملتا ّ)
 (ُْٗ( احملرر )ْ)
 (ُٖٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 ( _ ُب ج : العادةٔ)
 (ُْٗ/  ُ( ررح األمشوين على ألفية اب  نالك )ٕ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٖٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ِْٕ / ْ( بداية احملتاج )ِِٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُ)
 (ّٗ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (ُْٗ( احملرر )ُِ)
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( ،كاألصح أنو ال يشَبط التعرض لذكر ّ( )ِ( /)ُكيسرة أك ُب الصدر)، ٲبنة أك آ)رىا
 ( .ْالقيهة كها أفههو)

)  (ٔ: االرتباه كغّب ا٤بعركؼ ن  العبيد كالدكاب كغّبىا)أم (ٓ) ( أو ال يؤمن: ) قولو
،  بة ؛ ألف الصفة ٛبيزىا ع  غّبىاأم : على عينها كىي غا( ٕفاألظهر سماع البينة ( )

 (.َُ( االرتباه )ٗ: ا٤بنع لكثرة)(، كالثاينٖعية إىل إقانة ا٢بجة عليها كالعقار)كا٢باجة دا
: إذا حكهنا بسهاع البينة بالغ ُب أم (ُُويبالغ المدعي في الوصف ( )قولو : ) 

، (ُْألنو ال يصّب نعلونا إال هبا ) (ُّويذكر القيمة ( )( ) ُِالوصف ليحصل التهييز بو )
(  كصحح ُٓط نع ا٤ببالغة ُب الوصف كىو نا أكرده ا٤باكردم)كنقتضى كبلنو ىنا أف ىذا رر 

، كاقتضى  م( ُب الدعاكل أنو ال يشَبط ذكر القيهة بل يكفي ذكر صفات السلُٔالرافعي)
كبلنو أنو ال فرؽ فيو بْب ا٤بثلي كا٤بتقـو فإنو نثل با٢ببوب كا٢بيواف ككذا نثل هبها ُب 

( لؤلكصاؼ ِ: يتعرض بعد ذكر ا١بنس) ( قولْب أحدٮباُ( ىناؾ ، كحكى ىنا)ُٕاحملرر)
                                 

 ( _ ُب أ  : الصدكرُ)
 / ب[ ن  جِْٔ( ]ِ)
 (ٕٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْٔ/  ّ(ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ِٕٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِْٔ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِِّ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َِّ/  ٖ( التهذيب )ٔ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِِٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٖ)
 ( _ ُب ج : كثرتٗ)
 (ْٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٕ/  ْ( بداية احملتاج )َُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِٕٔ/  ِ( فتح الوىاب )َٗٓ/  ّ( األنوار )ُِ)
 (ْٔٓ) ( ننهاج الطالبْبُّ)
 (ِٕٔ/  ٖ( هناية احملتاج )َُٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْ)
 (ِْٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ُٓ)
 (ُٔٓ/ ُّ( العزيز )ُٔ)
 (ُْٗ( احملرر )ُٕ)
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 .ا٤بعتربة للسلم، كالثاين: يتعرض للقيهة، كيكفي ع  ذكر الصفات
:  نة الصفة، كىو نعطوؼ على األظهر، أمأم ببي (ّ) وأنو ال يحكم بها ( )قولو 

إذا قلنا بسهاع البينة فاألظهر أنو ال ٰبكم هبا ؛ ألف ا٢باجة تندفع بسهاع البينة كا٤بكاتبة 
: ) كا٤بذىب ا٤بعتهد (ٖ( قاؿ اإلناـ البلقيِب)ٕ، ك)(ٔ( كالعقار)ٓ: ٰبكم )هبا()(، كالثاينْا)هب

: ) ك٧بل ا٣ببلؼ نا إذا مل يعلم القاضي العْب الٍب (ٗ، قاؿ)هع البينة (: أنو ال ٰبكم كال يس
اؿ لة أك ن  نرهد هبا الشهود ، فإف علم بأف كانت العْب الغا بة ٩با ىو ٙبت نظره ن  ضا

: ) ك٧بلو أف يشهد ٗبلك (َُ، كال يتخرج على القضاء بالعلم ( قاؿ)٧بجوره حكم بالبينة
العْب ن  غّب رهادة على إقرار ا٤بستويل عليها فإف رهدت على إقراره بذلك حكم جزنا ، 
فإف أنكر عند ا٤بكتوب إليو ارتهاؿ يده على عْب بتلك الصفة مل يسهع ننو ، بل البد ن  

 ك غـر بد٥با (تسليم العْب أ
) بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت بو البينة فيأخذه ويبعثو إلى قولو 

أم : فإف كجده القاضي ا٤بكتوب إليو بالصفة الٍب  (ُُ) ( الكاتب ليشهدوا على عينو
تضهنها كتاب القاضي أ)ذه كبعث بو إىل بلد الكاتب ليشهدكا على عينو ليحصل اليقْب 

 .(ُِرهدكا قضى لو با٤بلك  )كينتفي الغلط فإذا 

                                 

 (ِٕٓ/  ُِ( العزيز )ُ) =
 ( _ ا١بنس نكررة ُب بِ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 ن  ب( _ زيادة ٓ)
 (ُُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 ( _ الواك ياقطة ن  بٕ)
 (ُٓٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ِّّ/  ْ( حارية الرنلي )ُٓٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ِّّ/  ْ( حارية الرنلي )ُٓٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٓٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
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يعِب أف ُب طريق أ)ذ  (ُ) واألظهر أنو يسلمو إلى المدعي بكفيل ببدنو ( )قولو 
كتسليهها للهدعي قولْب، أظهرٮبا: أنو يسلهها ا٤بكتوب إليو العْب ا٤بدعاة ن  ا٤بدعي عليو 

 يقبض ننو ( كالثاين: أف القاضي يبيعها للهدعي، ٍبِ: بقيهة ا٤باؿ )لو بكفيل بدنو كقيل
: ) كظاىر قولو، (ّ، كىو بيع يتواله القاضي للهصلحة كها يبيع الضواؿ)الثه  للهدعي عليو

: ) (ٕ( ، قاؿ الزركشي)ٔ( بو صرح اإلناـ)ٓعود الضهّب إىل ا٤بدعي ]ك[) (ْببدنو ( )
، كىو نا عزاه فقط ، كقضيتو أف أ)ذ الكفيل كاجبكالظاىر اعتبار ن  يكفل بدف العبد 

( فيو )بلفا كرجح ُُ( كاقتصر عليو ، لك  حكى اإلناـ)َُ( لؤلرغياين)ٗلرافعي)( اٖ/)
، كُب أدب القضاء الب  ال ٰبتاج بعد الكفيل إىل أنر آ)رااليتحباب ، كنقتضاه أنو 

( فيها إذا كاف الكتاب كتاب حكم ال يسلهو حٌب ٰبلفو ا٤بكتوب إليو أف ىذا ىو ُِالقاص)
 .(: ) كينبغي طرده ىنا (ُّ( قاؿ الزركشي)اتبلذم رهد لو بو عند القاضي الكا

م ا٢بكم كتسليم : بعد تتهيمأ (ُْ) ( ) فإن شهدوا بعينو كتب ببراءة الكفيلقولو 

                                 
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َّٓ/  ْ( التدريب )ِ)
 (ُُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( _ الواك ياقطة ن  أٓ)
 (ِّٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 (ّْٓزركشي )( السراج الوىاج للٕ)
 / أ[ ن  بِْٗ( ]ٖ)
 (ِٖٓ/ ُِ( العزيز )ٗ)
،  كاف يشبو أباه ُب الفضل كالسػّبة كٮبػا نػ  فقهػاء الشػافعية  أٞبد ب  يهل ب  أٞبد أبو بكر األرغيناين( َُ)

( طبقػػات الشػػافعية َّٔ/  ِفعية البػػ  قاضػػي رػػهبة )ترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػا ، كال تعػػرؼ يػػنة كفاتػػو. 
 .(ٖٔ/  ِ( األنساب )ِٕ/  ُلئلينوم )

 .(ِّٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 .(ُّٕ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )ُِ)
 .(ّْٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُّ)
 .(ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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 (ُ، كال ٰبتاج إىل إرياؿ على ا٤بشهور .)العْب إىل ا٤بدعي
: إىل أم (ّ) فعلى المدعي مؤنة الرد ( )أم كإف مل يشهدكا  (ِ) وإال ( )قولو 

، ( ع  البندنيجي ٓ، كيكوف نضهونا عليو كها حكاه اب  الرفعة)(ْتعديو )نكانو لظهور 
ب رده إىل ا٤بوضع الذم ( : ) أطلق األصحاب إف قلنا : ال يباع أنو ٯبٔكقاؿ ُب ا٤بطلب )

، كعليو نؤنة الرد ، ٍب يظهر أف ا٤براد هبا نا زاد بسبب السفر حٌب ال يندرج فيو تسلهو ننو
٤بلك ، كال يقاؿ بل ٯبب ؛ ألنو يدعي نلكو فهو نؤا)ذ بإقراره ؛ ألف النفقة الواجبة بسبب ا

ىذا نعارض بإنكار صاحب اليد ، كىو نقرر على دعواه ، فإٯباهبا عليو أكىل ن  إٯباهبا 
(قاؿ العراقيوف : يلزنو نع ذلك أجرة نثلو ٕ. ك)عي الذم مل يقدرىا الشرع ( انتهىعلى ا٤بد

 (ٗ( الزركشي.)ٖعلى صاحبو بغّب حق . حكاه /) لتلك ا٤بدة ؛ ألنو عطل ننفعتو
) ال البلد أمر ]بإحضار ما أم ٦بلس ا٢بكم  (َُ) أو غائبة عن المجلس ( )قولو 

ألف ا٤بدعي يصل بذلك إىل حقو فوجب   (ُّ( ليشهدوا بعينو ( )ُِ( إحضاره)ُُيمكن[)
البلد ( ال ( قولو : ) ُٓ( ، كقضية /)ُْكها ٯبب على ا٤بدعي عليو ا٢بضور عند الطلب)

                                 
 (َِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٔٔ/  ٓ( الغرر البهية )ٓٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 (ُْْ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٓ)
 (ّٕٗ( ا٤بطلب العايل )ٔ)
 ( _ الواك ياقطة ن  جٕ)
 / أ[ ن  جِٓٔ( ]ٖ)
 (ّْٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( _ ياقط ن  بُُ)
 ( _ ُب ب : بإحضارهُِ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ِٕٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْ)
 / أ[ ن  أّٓٗ( ]ُٓ)
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هنا  أف القريبة ن  البلد كالبعيدة يواء ، حٌب لو كانت ننو على نيل أك فريخ نثبل أ (ُ)
( أف نا كاف )ارجا ع  البلد ِ، فاألربو كها قالو ُب ا٤بطلب)كالغا بة، كإف كانت ُب عهلو

: وُب إٯباب ا٢بضور ، كاحَبز بقول ٗبوضع ٯبب اإلعداء إليو كالذم ُب البلد الرَباؾ ا٢بالْب
عها ال ٲبك  إحضاره كالعقار ، فيحده الداعي كيقيم البينة عليو بتلك  (ّ) ما يمكن ( )

ا٢بدكد ، فإف رهدكا بعينو دكف ا٢بدكد بعث القاضي ن  يسهع البينة عليو أك ٰبضر بنفسو 
، كأنا نا يعسر إحضاره كالشيء الثقيل أك نا نبت ُب األرض كأكرث قلعو ضررا (ْ)

 ( .  ٓ بتيسر اإلحضار كاف أمشل )فكالعقار ، فلو عرب
  البلد ألنو إ٭با جاز السهاع حاؿ غيبتو ع (ٔوال تسمع شهادة بصفة ( ): ) قولو
ع ُب غيبة ( لفتاكل القفاؿ كها ال تسهٕ، كىذا نا عزاه الرافعي)، كىي ننتفية ىناللحاجة

إحضاره كها ذكره ( نا إذا عرفو القاضي بدكف ٖ، كايتثُب البلقيِب)ا٤بدعى عليو ع  اجمللس
: ) ىو كاضح إف كاف نعركفا عند الناس أيضا ، (ُُ، كقاؿ الرافعي)(َُ( كالغزايل)ٗاإلناـ)

كإف ا)تص ىو ٗبعرفتو كعلم صدؽ ا٤بدعي فكذلك ، تفريعا على القضاء بالعلم ، كإال 
( نا إذا رهدت ُِفالبينة قانت بالصفة فإذا مل يسهع بالصفة انتنع ا٢بكم ( كايتثُب أيضا)

لبينة بإقرار ا٤بدعى عليو بايتيبل و على كذا ككصفو الشهود فإهنا تسهع ، كافهم نفي ا

                                 
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َُْ(ا٤بطلب العايل )ِ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (َٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِٕٓ/  ُِ( العزيز )ٕ)
 (ُٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ُِٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (َّّ/ ٕ( الوييط )َُ)
 (ُّٓ/  ُِ( العزيز )ُُ)
 (ُٖٔ/  ّ( أم : البلقيِب . ٙبرير الفتاكل )ُِ)
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: ) ( فقاؿُ، كبو صرح ُب البسيط)هبا الدعولالشهادة بالصفة جواز  االقتصار على ٠باع
ال يقدر كالدعول بالعبد الذم ال يعرفو القاضي بعينو نسهوعة على الوصف ال ٧بالة كقد 

 ا٤بدعي على إحضار العبد كىو ُب يد ا٣بصم (.
 ( وجب إحضار فقال : ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينو وإذا: ) قولو

( ، كىذا إذا مل تك  بينة للهدعي ّ، كتكوف ٲبينو على حسب جوابو)أم عهبل باألصل (ِ)
د ا٤بوصوؼ رأيناه ُب يده ألـز بارتهاؿ يده على بالصفة ا٤بذكورة ، فإف أقاـ بينة بأف ىذا العب

 .(ْبإحضاره )
، كعلى ىذا ال (ٔالحتهاؿ أهنا ىلكت) (ٓ) ثم للمدعي دعوى القيمة ( ): قولو

، كقضية إطبلقو أنو ال فرؽ ُب دعول القيهة بْب أف تاج إىل تكرار دعول كطوؿ ٨باصهةٰب
٤بتقـو ، فإف كانت : ) كيشبو ٚبصيصو با(ٖلزركشي)( ، قاؿ ٕتكوف العْب نتقونة أك نثلية)

نثلية ادعى ا٤بثل ؛ ألنو يضه  بو ، أك ينظر ُب دعواه ، فإف ادعى أ)ذه ننو على جهة 
 ( ُب نظّبه (.ٗا٤بعاكضة فيدعي بالقيهة ، كإال فبا٤بثلي كها قاؿ الركياين)

]أم : على أف ُب يده نثلو أك  (َُفإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة ( )قولو ) 
 ) وحبس عليو( ُِ: ليشهدكا على عينو [)أم (ُُكلف اإلحضار ( )راره ) الشهادة على إق

                                 
 (ْٕٓ( البسيط )ُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِٕٔ/  ِ( فتح الوىاب )َِٓ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
 ( ّٔٔ/  ْ( التجريد )ْ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٓ/  ْ( التدريب )ٔ)
 (ْْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ٕٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٕ)
 ( ُّٓ – َّٓلزركشي )( السراج الوىاج لٖ)
 (ٓٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( _ ياقط ن  جُِ)
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للعْب الٍب حبس  (ِ) ( وال يطلق إال بإحضار: إف انتنع كمل يبْب عذرا حبس ) أم (ُ) (
، كإ٭با قبلنا دعواه بالتلف نع نناقضتو أم: كتؤ)ذ ننو القيهة (ّ) أو دعوى تلف ( )عليها 
(، ) كنقتضى إطبلقو ْ، كإال لتخلد عليو ا٢ببس)ف صادقااألكؿ لضركرة أنو قد يكو  لقولو

قبوؿ دعول التلف أنو ال فرؽ بْب أف يسنده إىل يبب )في أك ظاىر كينبغي ُب دعول 
. كجود السبب كها يبق ُب الوديعة (التلف بالظاىر أنو ال يقبل قولو كيكلف البينة على 

 (ٓقالو الزركشي .)
عين فيدعي قيمة أم ال فيدعها فقال غصب ولو شك المدعي ىل تلفت القولو ) 

أم : ُب األصح للحاجة ،  (ٔ) ( مني كذا فإن بقي لزمو رده وإال فقيمتو سمعت دعواه
كإ٭با قبلت نع الَبدد ؛ ألنو صرح فيها ٗبقتضى حكم الغصب ، كعلى ىذا فيحلف أنو ال 

إف كاف نتقونا ، فإف كاف أم :  (ٖوإال فقيمتو ( )( ، كقولو : ) ٕيلزنو رد العْب كال قيهتها)
 ( .ٗنثليا طالب ٗبثلو)

 ) ثمأم عليها  (ُُ) ويحلفو ( )أم يدعي العْب  (َُوقيل: ال بل يدعيها ( )قولو ) 
 الدعولللقيهة كٰبلف عليها ؛ ألف  الدعولأم بعد حلفو ينشئ  (ُِ( ) يدعي القيمة

( كالغزايل ِ( تبعا ٤بقتضى كبلـ اإلناـ )ُ( غّب جازنة ، كرجحو اإلناـ البلقيِب)ُّ/)ا٤بردكدة 
                                 

 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ْْٕ/  ْ( بداية احملتاج )ُُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ُّٓج للزركشي )( السراج الوىا ٓ)
 ( ٓٔٓ – ْٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْْٕ/  ْ( الديباج )ُْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٕٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ن  ب / ب[ ِْٗ( ]ُّ)
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(ّ. ) 
ويجريان فيمن دفع ثوبا لدالل ليبيعو فجحده وشك ىل باعو فيطلب الثمن قولو ) 

أم : فعلى األصح يدعي أف عليو رد الثوب ، أك  (ْ) ( أم أتلفو فقيمتو أم ىو باق فيطلبو
ٜبنو ، أك قيهتو ، كٰبلف ا٣بصم ٲبينا كاحدة بأنو ال يلزنو تسليم الثوب كال  ٜبنو إف باعو كأ)ذ

، الثاين: يدعي العْب ُب دعول ، كعلى(ٜٓبنو كال قيهتو ، كال تقاـ البينة عليو على الَبدد)
، كلو نكل ا٤بدعى عليو ع  اليهْب ففي حلف (ٕ()ٔكالقيهة ُب أ)رل كالثه  ُب أ)رل /)

و ( ُب الدعاكل ع  اإلناـ ، كلٖ، حكاٮبا الرافعي)كجهاف الدعولها ُب على الَبدد ك ا٤بدعي
( إركاؿ َُ: ) ففي حلفو )هبا ()(ٗ، قاؿ اإلناـ )عْب )صلة كادعى هبا فنكل ا٣بصم

: ) لك  الذم دؿ عليو كبلـ القاضي أف ا٤بدعي يعتهد نكولو (ُُالحتهاؿ )بلفو ( ، قاؿ)
: ) كىو حس  كها لو ادعى ا٤بودع تلف الوديعة فحلفناه فنكل (ُِؿ)فيحلف ( ، قا

 .لهودع أف ٰبلف تعويبل على نكولو(فل
، ى ا٤بدعى عليو: إحضار العْب علأم (ُّوحيث أوجبنا اإلحضار ( )قولو ) 

أم نؤنة اإلحضار  (ُفيثبت للمدعي استقرت مؤنتو ()( ) ُْفأحضرىا كها قالو ُب احملرر)
                                 

 (ُٗٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ) =
 (ِّٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ِ)
 ( َّّ/ ٕ( الوييط )ّ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْٕٔ/  ْ( الديباج )ٖٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 / ب[ ن  ج ِٓٔ( ]ٔ)
 (ْٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (  .ُِٕ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ُْٗ/  ٤ُٗبطلب )( هناية اٗ)
 ( _ زيادة ن  بَُ)
 (ُْٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ُْٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ِْٗ( احملرر )ُْ)
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: فإف مل نوجب اإلحضار ) أم (ْوإال ( )، ) (ّلظهور تعديو) (ِو ()على المدعى علي) 
 (    ٕألنو ا٤بلجئ إىل الغرانة .)( ٔعلى المدعي ()أم الذم دفعو )  (ٓفهي ومؤنة الرد ()

 فصل 
) الغائب الذي تسمع البينة ويحكم عليو من مسافة بعيدة ، وىي التي ال يرجع 

أم: إ٭با تسهع البينة على الغا ب  (ٖسافة قصر ()منها مبكرا إلى موضعو ليبل، وقيل: م
كٰبكم عليو إذا بعد ع  البلد، كُب ضابطو كجهاف أصحهها : نسافة العدكل ا٤بذكورة ٤با ُب 

( ، َُ( ٗبفارقة األىل كالوط  ُب الليل)ٗإٯباب ا٢بضور عليو ننها ن  ا٤بشقة )ا٢باصلة()
كاف دكف ذلك مل ٰبكم إال ٕبضوره لتيسره ، ، فإف  (ُُكالثاين : نسافة القصر اعتبارا بالعادة)

كىذا إذا كاف ا٣بصم ا٣بارج ع  البلد ُب ٧بل كالية القاضي ، فإف كاف )ارجا عنها فالقرب 
عليو كالبينة كٰبكم كيكاتب . قالو ا٤باكردم  الدعولكالبعد يواء، فيجوز أف يسهع 

صوابو الٍب ال يصل إليها ن  ٱبرج  (ُّ) ( منها مبكرا التي ال يرجع، كقولو: ) (ُِكغّبه)
 ( : ) لو قاؿ : نبكرا ننها اليتقاـ ، كىو نراده (.ُْبكرة ن  نوضعو، قاؿ ُب التحرير)

                                 

 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِّٓ/  ْ( التدريب )ّٔٔ/  ْ( التجريد )ّ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٓٔٓالطالبْب ) ( ننهاجٓ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٖٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 _ ياقط ن  ج ٗ))
 (ِٓٓ/ ْ( نغِب احملتاج )ّٔٓ/  ُٖهناية ا٤بطلب ) َُ))
 (َُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٕٖ/  َُٙبفة احملتاج ) ُُ))
 ( ِٕٗ/  ٖ( هناية احملتاج ) َّّ/ ُٔا٢باكم ) ُِ))
 (ٓٔٓننهاج الطالبْب ) ُّ))
 (َِٔ/  ّٙبرير الفتاكم ) ُْ))
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أم:   (ُ) ومن بقريبة كحاضر فبل تسمع بينتو وال يحكم بغير حضوره ( )قولو: 
( أقر كأغُب ّ( رٗبا)ِضر /)على األصح؛ ألف القضاء نبِب على الفصل بأقرب الطرؽ، كلو ح

، ككبلـ العراقيْب يفهم يل ىو ا٤بشهور ُب طريقة ا٤براكزة، كىذا التفص(ْع  البينة كالنظر فيها )
: ) (ٔ( ، كقاؿ صاحب البياف)ٓجواز القضاء على الغا ب ع  البلد قربت ا٤بسافة أك بعدت)
لد( ، كٯبرم ا٣ببلؼ فيها إذا  إهنم مل يشَبطوا حدا ُب الغيبة ، كإ٭با ارَبطوا )ركجو ع  الب

: ) كيشبو (ٗ( )ٖ( ، )قاؿ الزركشي()ٕكاف بالبلد كيتأتى إحضاره . كذا أطلقو الرافعي كغّبه)
ٚبصيصو ٗبا إذا كاف ٝبيع البلد ُب كالية القاضي ، فإف كاف نوضع ا٣بصم ننو ليس ُب 

، ( م للقاضي فيوكاليتو، فيشبو أف يكوف كها إذا كاف ا٣بصم )ارج البلد ُب نوضع ال حك
كإذا قلنا: تسهع البينة على ا٢باضر فبل ٰبكم عليو ُب األصح ؛ ليأٌب بطع  إف أنكنو 

، كٯبرياف ُب ا٢باضر ٗبجلس ا٢بكم ىل (َُٖببلؼ الغا ب ع  البلد، فإف انتظاره يطوؿ )
 (ُُتسهع البينة كٰبكم ن  غّب يؤالو، كا٤بنع ىهنا أكىل .)

أم فا٤بذىب ٠باع البينة كا٢بكم عليو لتعذر  (ُِ( )) إال لتواريو أو تعززه : قولو
، (ُّالوصوؿ إليو كالغا ب، ك إال الٚبذ الناس التوارم كاالنتناع ذريعة إلبطاؿ ا٢بقوؽ )

                                 
 (ٓٔٓننهاج الطالبْب ) ُ))
 / ب[ ن  أّٓٗ] ِ))
 _ ُب ب : فرٗبا ّ))
 (ٗٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٓ/ َُالنجم الوىاج ) ْ))
 (ِٗٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِّٗ/  ٓ( الغرر البهية )ٓ)
 (َُٔ/ ُّ( البياف )ٔ)
 ( ّٓٓ/ ُِ( العزيز )ٕ)
 ( _ ياقط ن  جٖ)
 (ّٕٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 ( َُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 (ِّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٗٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٗٗٓ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّ)



 049 يالرو المشرع قيقتح

، كقيل: ال يلحق االنتناع بالعجز كها ال (ُكحكى القاضي ا٢بسْب ُب نوضع االتفاؽ عليو)
، كعلى األكؿ األصح (ِللبا ع كا٤برأة)يلحق ننع الثه  كا٤بهر بالعجز ُب حق ثبوت الفسخ 

، ٍب ا٣ببلؼ فيها إذا مل ٰبضر ٦بلس ا٢بكم أك ال ، فلو كاف حضره كىرب (ّٙبليف ا٤بدعي)
. قالو يو ببل )بلؼقبل أف تسهع البينة عليو أك بعدنا ٠بعت كقبل ا٢بكم فإنو ٰبكم عل

 .  (ْالقاضي ا٢بسْب )
قصاص وحد قذف ومنعو في حدود  واألظهر جواز القضاء على غائب فيقولو: ) 

أم كالزنا كالشرب إذا اعَبؼ هبا عند القاضي الكاتب أك قانت عليو البينة  (ٓ) ( اهلل تعالى
ٍب ىرب، كالفرؽ أف ا٤بقصود بالكتاب: االيتيثاؽ، كحق اهلل تعاىل نبِب على ا٤بسا٧بة كالدرء 

، كنا (ٖالثالث: ا٤بنع نطلقا)، ك (ٕ، كالثاين: ا١بواز نطلقا كاألنواؿ)(ٖٔببلؼ حق اآلدني)
اجتهع فيو حق اهلل تعاىل كحق اآلدني كالسرقة يقضى فيها على الغا ب با٤باؿ دكف القطع. 

، كحقوؽ اهلل تعاىل ا٤بالية كحقوؽ اآلدني على ا٤بذىب فلهذا عرب (ٗقالو أبو الطيب كغّبه)
ا إذا مل ٙبضر ص ا٣ببلؼ ٗب: ) يشبو ٚبصي(َُا٤بصنف با٢بد دكف ا٢بق، كقاؿ الزركشي)

، فلو حضرت كحكم عليو كغاب قبل االيتيفاء ياغ قطعا، كنقتضاه جواز ا٤بكاتبة البينة
ليأ)ذ بالعقوبة، كنقتضى إطبلقو تبعا للجههور أنو ال فرؽ بْب أف يتضه  الثبوت فقط أك 

( ا٢بكم، كُب اإلبانة أف ا٣ببلؼ ُب كتاب النقل ، فأنا ُب كتاب ا٢بكم فيقبل قطعا ُُنع /)

                                 
 (ِّْ/ ُٖ( كفاية النبيو )ُ)
 ( ُٖٖ/  َُة احملتاج )( ٙبفِ)
 (َِٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 ( ِٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٖٕ/  ْ( الديباج )ِّٓ(  التدريب )ٔ)
 (ْٕٔ/  ْ( بداية احملتاج )ِٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٕ)
 ( َُٔ/  ُّ( البياف )ُِْ( ركضة ا٢بكاـ )ٖ)
 (ِّٓ/  َُالنجم الوىاج ) (ٗ)
 (َّٔ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 / أ[ ن  جِٔٔ( ]ُُ)
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ا٢بكم هبا على  : ) لكنو حكى ُب األقضية ُب جواز(ِ( /)ُُب العقوبتْب، قاؿ ُب ا٤بطلب)
حهل نا ذكره ىنا على نا إذا كقع ا٢بكم ٕبضوره ٍب غاب قبل الغا ب قوال ، فل

 .((ّااليتيفاء)
قاؿ ُب  (ْ) ( ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدىا: ) قولو
األصح ُب ذلك كإف كاف حكهو يتوقف على إعبلنو بالشهادة ُب  : ) ال )بلؼ(ٓا٤بطلب)

 .(ٕعدـ االيتعادة بعده ن  طريق أكىل) (ٔ) قبل الحكم ( ): (، كأفهم قولو
( نا ٲبنع رهادهتم عليو ن  ٗ: أك)أم (ٖ) ( بل يخبره ويمكنو من جرح: ) قولو

أف يؤرخ ا١بارح فسقو : ) كيشَبط (ُُ، قاؿ الرافعي)(َُ، كيقدـ على بينة التعديل )عداكة
بل ا٢بكم أنو ، كنقتضى تقييده ٗبا قإذا أطلق احتهل حدكثو بعد ا٢بكم(يـو الشهادة ؛ ألنو 
كم كيأؿ القاضي بياف : ) لو حضر ا٣بصم بعد ا٢ب(ُِ، كُب ا٢باكم)ال ٱبّبه فيها بعده

، فعو بالبينة؛ ألنو ال يقدر على د، فإف كاف قد حكم عليو باإلقرار مل يلزنو ذكره ا٢بجة ينظر
(،  كإف حكم ُّ)كإف حكم بنكولو كٲبْب ا٤بدعي لزنو ذكره ؛ ألنو يقدر على دفعو بالبينة()

، كإف  ، فإف كاف ا٢بكم ٕبق ُب الذنة مل يلزنو ذكرىا ؛ ألنو ال يقدر على دفعها بالبينة نظر

                                 
 (َُْ( ا٤بطلب العايل )ُ)
 / أ[ ن  بّْٗ( ]ِ)
 _ ُب ب : االيتنابة ّ))
 (ٓٔٓننهاج الطالبْب ) ْ))
 (ُْٓا٤بطلب العايل ) ٓ))
 (ٓٔٓننهاج الطالبْب ) ٔ))
 (ِْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ٓٔٓلبْب )ننهاج الطا ٖ))
 _ ياقطة ن  ب ٗ))
 (َُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )َُ)
 (ّٖٓ/ ُِالعزيز ) ُُ))
 (ِِْ -ُِْ/ ُٔا٢باكم ) ُِ))
 _ ياقط ن  ب ُّ))
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يد  ٍب إذا ( على نقابلتها ٗبثلها فَبجح بينتو بالُ؛ ألنو يقدر)كاف بعْب قا هة لزنو ذكرىا
ادة ذكرىا انا بعد السؤاؿ أك قبلو فسألو تعيينهم ، فإف كانوا ن  الذي  ٰبتاجوف إىل إع

عاد ا٤بسألة عنهم مل ، كإف كانوا ٩ب  ايتقرت عدالتهم كال تتزكيتهم كجب عليو تسهيتهم لو
 .يلزنو ذلك (
ال  (ّأم )ك() (ِ) ( ) ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولي وجبت االستعاذة: قولو

( ٓ، كحكى البغوم)( فيو االتفاؽ؛ ألنو بطل بالعزؿْ، كحكى اإلناـ)ٰبكم بالسهاع األكؿ
( على القضاء بالعلم ؛ ألنو إذا ٔ، كبناه ُب ا٤بطلب)باب القسانة كجها أنو ال يستعيد ُب

٠بعها ُب ٧بل كاليتو ٍب  ٠بعها ُب زن  كاليتو فقد حصل لو علم بقيانها ، كقد يبق أنو لو
رط نفوذ ا٢بكم، ، ٍب عاد مل يستعدىا على األصح ؛ لبقاء كاليتو ، كإ٭با فقد رو)رج عن

لوالية كٲبنع ن  ا٢بكم : ) إف الصورتْب يواء ؛ ألنو قد ٚبلل بينهها نا يزيل اكقاؿ ُب الذ)ا ر
، كقاؿ ُب ( ُب صورة الكتاب كجوب االيتعادةٖ( كالنوكم)ٕ، كأطلق الرافعي)بالبينة (
علو ٧بهوؿ على حالة كجود الشهود كها يررد إليو قوة الكبلـ ، أك ٧بهوؿ : ) ل(ٗالكفاية)

 ، كإليو يررد التصوير ( .ى ٠باع البينة دكف ا٢بكم بقبو٥باعل
أم كجوبا إذا مل يعلم   (ُُ) ( ( استعدي على حاضر بالبلد احضرهَُ) وإذا): قولو  

، القاضي ُب ىذه ا٤بسألة ، كال يشَبط ثبوت ا٢بق عند (ُِكذبو كها قالو ا٤باكردم كغّبه)
                                 

 _ ُب ب : ال يقدر ُ))
 (ٓٔٓننهاج الطالبْب ) ِ))
 _زيادة ن  ب ّ))
 (ّٕٓ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) ْ))
 (ِِْ/  ٕالتهذيب ) ٓ))
 (ِِْا٤بطلب العايل ) ٔ))
 (ّٖٓ/  ُِ( العزيز )ٕ)
 (ُٓٗ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 (ِٕٕ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٗ)
 ( _ ُب ب : فإذاَُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِّٓ/  ْ( التدريب ) َّّ/  ُٔ( ا٢باكم )ُِ)
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( اب  ِ، ك)قاؿ()(ُ، ن  أىل الصيانة كغّبىا على الصحيح)كيواء عرؼ بينهها نعانلة أك ال
( ال تسهع دعول ْ، كع  االصطخرم)م ا٤بركءات ُب داره ال ُب اجمللس: ٰبضر ذك (ّيريج)

ألكىل ، ، كىو جار ُب اإلعداء ن  طريق ا( القدر ُب أنر يبعد كقوعوٓالسفلة على عظيم)
 َّ مض خض حض جض ُّٱ: ، كىو كذلك لقولو تعاىلضية إٯباب اإلحضار كجوب ا٢بضوركق

لقاضي كطلبو ، حٌب لو مل يطلبو ا(: ) كذلك ألجل إجابة القاضيٕ، قاؿ اإلناـ)(ٔاآلية)
( ٖر ُب ا٢باكم)، لك  ا٤بذكو االيفاء إف كاف عليو(، بل الواجب ا٣بصم مل ٯبب ا٢بضور

 .( كجوب ا٢بضور نطلقا لظاىر اآليةَُ( كالبياف)ٗكا٤بهذب)

 :) فائدة 
كاف كالعداء ، كىو : أم يزيل العد( ىو ن  أعدل عليو ا٢باكم يعدمُُايتعدل() 

 (ُِ: يزيل ركواؾ .)الظلم، كقولو: يشكيك، أم
( ُب ُْ)رالبزا٤با ركل  (ُّ) : ) بدفع )تم طْب رطب أك غّبه أك ٗبرتب لذلك (قولو

                                 
 (َُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُ)
 ( _ ياقط ن  بِ)
 (ّٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ِّْ( ا٤بطلب العايل )ْ)
 ( _ ُب ب كج : العظيم ٓ)
 (ُٓ( يورة النور )ٔ)
 (ّٔٓ-ّٓٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (َُّ/ ُٔ( ا٢باكم )ٖ)
 (ََّ/  ِ( ا٤بهذب )ٗ)
 (ِٖ/ ُّ( البياف )َُ)
 ( _ ُب ب : قولو كإذا ايتعدمُُ)
 (َِٔ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َٗ/  ُ( نقاييس اللغة )ُِ)
 (ٓٔٓ) ( ننهاج الطالبْبُّ)
 ىػ ( .  ِِٗ( أٞبد ب  عهرك ب  عبد ا٣بالق أبو بكر البزار البصرم احملدث الكبّب صاحب ا٤بسند ) ت : ُْ)

 (ُٖٓ - ُٕٓ/  ِ( النجـو الزاىرة )ِٖٔ/  ٕ( الواُب بالوفيات )ّٓٔ/ ّترٝبتو ُب : تذكرة ا٢بفاظ )
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( ع  علي ب  أيب طالب رضي اهلل عنو أف ِ( ع  أيب نرمي)ُنسنده ع  نعيم ب  حكيم)
ارجعي  فقويل ( فقاؿ ٥با: )ّتشكو إليو الوليد) جاءت إىل ريوؿ اهلل  انرأة الوليد ب  عقبة
نا أقلع عِب (   : ) يا ريوؿ اهلل( ٍب جاءت، فقالت قد أجارين ( ْ)  لو: إف ريوؿ اهلل

: ) اذىيب هبذه ، كقويل لو : إف (ٔ( ن  ثوبو ك)قاؿ()ٓىدبة /) : فقطع ريوؿ اهلل قاؿ
( ا٢بديث فيو ن  ٕ( فانطلقت) ىذه ىدبة ن  ثويبريوؿ اهلل صلى اهلل عليو كيلم قاؿ : 

لفقو إباحة العدكل على  ا٣بصم إذا مل ٰبضر نع )صهو ؛ ألف ا٥بدبة إعداء عليو ليحضر ا
( : ) كإيناده حس  ، أبو نرمي كثقو النسا ي كغّبه ، كنعيم ب  ٖنثل ا٣باًب ، قاؿ الزركشي)
( كغّبه ، كفيو نقاؿ ، كإ٭با ذكر األصحاب دفع الطْب ؛ ألنو كاف ٗحكيم كثقو اب  نعْب /)

، كظاىر (، كىو أكىلَُالسلف ، كقد ىجر ذلك كجعلوا الكتاب ُب الكاغد) عادة قضاة
، كٯبوز أف (ُُعبارة الكتاب التخيّب بْب )تم الطْب كا٤برتب ، كبو صرح ُب الكاُب كغّبه)

 يريد بو التنويع ٕبسب نا يؤدم إليو االجتهاد ن  قوة ا٣بصم كضعفو (

                                 
كثقػػو ابػػ  نعػػْب كالعجلػػي كابػػ  حبػػاف كقػػاؿ ابػػ  حجػػر : صػػدكؽ لػػو أكىػػاـ )ت :  نعػػيم بػػ  حكػػيم ا٤بػػدا ِب( ُ)

( هتذيب التهذيب ِْٔ/  ٖ( ا١برح كالتعديل )ٗٗ/  ٖترٝبتو ُب : التاريخ الكبّب للبخارم ) ىػ ( . ُْٖ
(َُ  /ْٖٓ). 

ترٝبتػو ُب : الثقػات ، ، كثقػو النسػا ي كابػ  حبػاف كال تعلػم يػنة كفاتػو .ا٤بدا ِب كا٠بػو قػيس  أبو نرمي الثقفي( ِ)
 .(ِِّ/ ُِ(  هتذيب التهذيب )َْٕ/  ٓ( الكُب كاأل٠باء للدكاليب )ُّْ/  ٓالب  حباف )

عزلػػو  اله عثهػػاف الكوفػػة ٍببػػ  أيب نعػػيط القررػػي األنػػوم رضػػي اهلل عنػػو أيػػلم عػػاـ الفػػتح ك  الوليػػد بػػ  عقبػػة( ّ)
( اإلصػابة ُب ُِٓٓ/ ْ( االيػتيعاب )ِْ/  ٔترٝبتو ُب : طبقات اب  يعد )كتوُب ُب )بلفة نعاكية .  

 .(ُْٖ/ ٔٛبييز الصحابة )
 .( كىي نكررة :) تشكو إليو الوليد فقاؿ ٥با ارجعي فقويل لو إف ريوؿ اهلل ( _ ُب بْ)
 ./ أ[ ن  أّٔٗ( ]ٓ)
 .( _ ياقط ن  بٔ)
 ( كضعفو ٧بققو ا٤بسند .ُّْ/  ِ( كنسند اإلناـ أٞبد )ٕٕٔ( )ُْٔ/ ُ( نسند البزار )ٕ)
 .( ّٔٔ – ّٓٔ( السراج الوىاج للزركشي ) ٖ)
 ./ ب[ ن  جِٔٔ( ]ٗ)
 .(ّّٖ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َُُ/  ٗ( الكاغد : ىو القرطاس ، فاريي نعرب . تاج العركس )َُ)
 .(ُٖٗ/  َُالشركاين ) ( حواريْٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
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أم ٗبا يراه ن   (ُان وعزره ( )) فإن امتنع ببل عذر أحضره بأعوان السلطقولو : 
( ، كعطف ا٤بصنف التعزير على ِالضرب أك ا٢ببس أك الكبلـ ، كيكوف ٕبسب ا٤بصلحة)

( ، كأجرة العوف ُب ىذه ّاإلحضار يقتضي كجوبو ، كليس كذلك ، بل لو العفو إف رآه)
( ٓا٤باكردم) ( ، قاؿْا٢بالة على ا٤بطلوب ُب األصح النتناعو ، كإ٭با يثبت انتناعو بشاىدي )

( : كإ٭با ٰبتاج إليهها إذا كاف ا٤ببعوث ا٣بصم ، فإف كاف العوف كفى قولو ن  غّب ٔكالركياين)
( ن  ظهور نفسو ، ٖ( ، كعللو بأنو ن  باب اإل)بار كال بد /)ٕبينة ، كجـز بو رريح)

كم ع  ا٤بعذكر ٗبرض كحبس ظامل ، فإنو يبعث إليو ن  ٰب (ٗببل عذر ( ): ) كاحَبز بقولو
 ( .َُبينهها ، أك يأنره بالتوكيل)

أم : لو  (ُِ) أو غائب في غير محل واليتو فليس لو إحضاره ( ): (ُُ)قولو()
عليو بغيبتو  الدعولايتحضره مل يلزنو إجابتو ، إذ ال كالية لو عليو ، كحيناذ فللهدعي 

(.ُّ) 
 (ُْ، بل يسمع بينتو ويكتب إليو ( ) ) أو فيها ولو ىناك نائب لم يحضرهقولو : 

                                 
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٔٓ - َٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (ِٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْٕٕ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (ِّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ْ)
 .( َِّ/ ُٔ( ا٢باكم )ٓ)
 .(َٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٔ)
 .(ُُّـ )( ركضة األحكإ)
 ./ ب[ ن  بّْٗ( ]ٖ)
 .(ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِِٖ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 ( _ ياقط ن  بُُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٓٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )َُِٖ( عجالة احملتاج )ُّ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( ، كقيل : يلزنو إحضاره إذا طلبو ُ: ٤با ُب إحضاره ن  ا٤بشقة نع كجود ا٢بكم)أم
( ع  ّ: ٱبّب بْب إحضاره أك ٠باعو كالكتابة إىل نا بو ، حكاه الرافعي)(، كقيلِا٣بصم)

  ب .للنا (ٓإليو ( )( كالضهّب ُب قولو : ) ْالسر)سي ، كجـز بو ا٤باكردم)
أو ال نائب فاألصح يحضره من مسافة العدوى فقط ، وىي التي يرجع قولو : ) 

: إف كاف دكف نسافة القصر أحضره ، (، كالثاينٕ: إىل نوضعو)أم (ٔ) ( منها مبكرا ليبل
، كظاىر  (ٗ، يواء أقربت ا٤بسافة أـ بعدت)(، كالثالث: كبو قطع العراقيوف ٰبضرهٖكإال فبل)

كصحة  الدعول، كيشَبط أف ال ٰبضره أال بعد ٙبرير لها ترجيحو( كأصَُكبلـ الركضة)
، كننهم كها صرح بو العراقيوف  الدعولفيو ٠باعها ؛ ألنو ٯبوز أف يدعي ناال تصح 

ا٤بصنف  ( كااليتقصاء ، كأقرُّ(  كجـز بو ُب البياف)ُِ( كا١برجاين كغّبٮبا)ُُا٤باكردم)
أف يريل : إف رأل ( كقضيتو تعْب اإلحضار، لك  قاؿ العراقيوفُْالشيخ عليو ُب التصحيح)
( ُٓ، كرٗبا يفهم كبلنو أف القاضي ال ٯبب عليو اإلنابة ]فيها[)إليو ن  ٰبكم بينهها فعل

                                 
 (ُٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُ)
 (ِّٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ّٓٓ/ ُِ( العزيز )ّ)
 (ِِٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ْ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّّ/  ٕ( الوييط )ٕ)
 (َُِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٕٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 (ِٗٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِّٗ/  ٓ( الغرر البهية )ٗ)
 ( ُٓٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ُٕٓ/ ُٔ) ( ا٢باكمُُ)
 (ِٖٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ِٖ/ ُّ( البياف )ُّ)
 (َُٓ/ ّ( تصحيح التنبيو )ُْ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةُٓ)
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: ) إذا كاف ُب كالية القاضي ناحية فبل ٯبوز لو (ُ، قاؿ اإلناـ)بعد نطلقا، كليس كذلك
 ىا ن  نستخلف (.إ)بلؤ 

لف ا٢بضور للدعول كإف كانت أم ال تك (ِ) وأن المخدرة ال تحضر ( ): قولو
، كبو صرح الصيهرم ُب اإليضاح بأنو على التنزيو  ،كىو نعطوؼ على األصح ، حاضرة

عليها ٲبْب ( ع  نص الشافعي أهنا تؤنر بالتوكيل ، فإف توجهت ّكحكى القاضي ا٢بسْب)
( ْ، كجـز ا٤باكردم)ا، كقاؿ: ) إف صاحب التقريب قاؿ بو (انفذ إليها ن  ٰبلفه

( كا)تاره اب  أيب ٕ( كغّبٮبا بإحضارىا للتحليف ُب التغليظ با٤بكاف)ٔ()ٓ]كالبغوم[)
: (َُ، كقاؿ اإلناـ)( ُب فتاكيوٗ، كبو جـز القفاؿ)كنقابل األصح أنو يلزنها ا٢بضور ،(ٖالدـ)

 .لى )بلفو (اس ، كإف كاف ا٤بعظم ع)ىو نتجو ُب القي
أم  (ُِ) من ال يكثر خروجها للحاجات ( )أم ا٤بخدرة  (ُُ) ( وىي: ) قولو

( كشراء ا٣ببز كالقط  كبيع الغزؿ ك٫بوه ، كاألصح أهنا لو )رجت نادرا للشراء أك ُّا٤بتكررة):
( ، كقيل : ىي الٍب ال ٚبرج أصبل إال ُْزيارة أك ٞباـ ال يؤثر ُب التخدير كها افههو)

                                 
 (ّٕٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِٖٓ/  ُٖ( كفاية النبيو)ّ)
 (ُُْ/  ُٕ( ا٢باكم )ْ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ٓ)
 (َِٗ/  ٔتهذيب )( الٔ)
 (ُِٖ/ ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 (ِِٕ( أدب القضاء )ٖ)
 ( ِّّ/ ٕ( الوييط )ٗ)
 (ٕٗٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٓٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ج : ا٤بكررةُّ)
 (َْٖ/  ْ( الديباج )ِٕٓ( توقيف األحكاـ )ُْ)
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( ) أهنا الٍب ال ٚباطب الرجاؿ كال ٙبضر ا٤بوايم كاألعراس ( كقاؿ ِكُب الشانل )، (ُلضركرة)
( العرؼ كاتباع العادات ( ، كافهم أف غّب ا٤بخدرة ْ: ) األكىل رد ذلك ]إىل[)(ّاب  أيب الدـ)

ية ( ، كمل يفرقوا بْب ا٣بلٓٙبضر كىي الربزة بفتح الباء ، أم : الٍب تربز لقضاء حوا جها)
يل حق الزكج ُب ىذا ( كٰبتهل تعطٔ، لابل تضيع ا٢بقوؽ /)ة ، ننعها الزكج أك الكا٤بزكج

 .الزن  اليسّب

 القسوةتاب 
، كىي ٛبييز بعض األنصباء ن  (ٕىي بكسر القاؼ االيم ن  قسهت الشيء) 
، (َُ) َّ مي خي حي ُّٱٱ :( قولو تعاىلٗ، كاألصل ُب جوازىا قبل اإلٝباع)(ٖبعض)

، كن  جهة ا٤بعُب (ُِ()الشفعة فيها مل يقسم: )  (، كقولو ُُكن  السنة قسهة الغنا م)
أف يتهك  كل كاحد ن  الشركاء ن  التصرؼ فيها لو على الكهاؿ كيتخلص ن  يوء 

 .(ُّا٤بشاركة )

                                 
 (ِّٕ/  ٖلى نكت ا٤بنهاج )( السراج عِٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُ)
 .(ِْٗ/  ُ( الشانل )ِ)
 .(ِِٗ( أدب القضاء )ّ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ْ)
 .(ِٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّّٓ/  ْ( التدريب )ٓ)
 ./ أ[ ن  جِٕٔ( ]ٔ)

 .(ْٖٕ/  ُِ( لساف العرب )َُُِ/  ٓالصحاح ) (ٕ)
 .(ِٗٔ/  ِ( فتح الوىاب )ََٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (ٓ/  ُْ( ا٤بغِب )ِ/  ُٓ( ا٤ببسوط للسر)سي )ُِٕ-ُِٔ( اإلٝباع )ٗ)
 (ٖ( يورة النساء )َُ)
( كنػػ  ذلػػك قسػػهة غنػػا م )يػػرب ، صػػحيح البخػػارم كتػػاب فػػرض ا٣بهػػس ، بػػاب الغنيهػػة ٤بػػ  رػػهد الوقعػػة ُُ)

 ( ع  عهر رضي اهلل عنو .ُِّٓ( برقم )ٖٔ/ْ)
( ن  حػديث جػابر رضػي ُِِّ( )ٕٗ/ّالشريك ن  رريكو ) ( صحيح البخارم كتاب البيوع باب بيعُِ)

 اهلل عنو .
 .(ِّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّ)
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أم ٢بصوؿ  (ُم الشركاء أو منصوبهم أو منصوب اإلمام ()قد يقس: ) قولو
، كا٢بصر صحيح فبل يرد نا (ّ: ككيلهم)( كا٤براد ٗبنصوهبمِا٤بقصود بكل كاحد ن  ذلك)

( حكهوا رجبل ليقسم بينهم ، فإنو على القولْب ُب التحكيم إف جوزناه فهو كهنصوب ْلو)
، بل إذا مل ٯبوز التحكيم، كليس كذلك م ننو ا٤بنع( كيفهٓالقاضي جـز بو ُب أصل الركضة)

( نعم يرد عليو نا لو ٔ. قالو ُب الشرح الصغّب)ككيبل حٌب ال يشَبط فيو العدالة يصح كيكوف
 .(ٕ: أك القاضي ليشهل اإلناـ كننصوبو )نفسو كال رك ُب جوازه، فلو قاؿ قسم اإلناـ
]ألنو  (ٗ( )( يعلم المساحة والحساب ٖوشرط منصوبو ذكر حر ]عدل[): ) قولو

، كالقايم  ُب ا٢بجة كٯبتهد ٍب يلزنو با٢بكميلزنو كا٢باكم ن  حيث إف ا٢باكم ينظر 
ء على ، كاف مل يشَبط ذلك ُب القضا(ُُ( كارَبط العلم با٤بساحة كا٢بساب[)َُكذلك)
، التكليف( ُّ، ) كذكر ُب احملرر)(ُِكها أف الفقو آلة القضاء)  القسهة؛ ألهنها آلة األصح

، فإنو ف يذكر بدؿ العدالة قبوؿ الشهادةف لد)ولو ُب العدالة ، ككاف ينبغي أكحذفو ا٤بصن
، ف، كُب ارَباط نعرفتو التقومي كجها(ُْالبد ن  كونو ضابطا ٠بيعا بصّبا ( قالو الزركشي)

                                 
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .(ّٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 .(ٕٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ُْٖ/  ْ( الديباج )ّ)
 .( _ ياقط ن  بْ)
 ( َُِ/ ُُ(  ركضة الطالبْب )ٓ)
 .(َِّ/  ٗ( ا٤بههات )ٔ)
 .(ِٔٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 ( _ ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٖ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُِْ/  ِ( جواىر العقود )َّ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 ( _ ياقط ن  أ ُُ)
 (ُّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٓٔٔ( كفاية اال)يار )ُِ)
 .(ّْٗ( احملرر )ُّ)
 .( ّٕٕ( السراج الوىاج للزركشي ) ُْ)
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، كبو صرح البندٯبي كالقاضي أبو نقتضى كبلـ ا١بههور أنو ليس بشرط: ) (ُقاؿ الزركشي)
جع إىل )ربة عدلْب ، كير ( فجعلوه نستحبا، كقالوا: فإف جهل جازّ( كاب  الصباغ)ِالطيب)

يفهم أنو ال يشَبط ذلك ُب ننصوب الشركاء فيجوز  (ْمنصوبو ( )، كقولو ) ن  أىل ا٣بربة
 .ة، ك٩ب  صرح با٤برأة ا١برجاين (أف يكوف عبدا كفايقا كانرأ

 (٘)فائدة() 
 . (ٕ: ىي نصدر نسحت األرض إذا ذرعتها)(ٔقاؿ اب  السيد) ،بكسر ا٤بيم ا٤بساحة

، (َُألهنا رهادة بالقيهة) (ٗ( تقويم وجب قاسمان( )ٖفإن كان )فيها(): ) قولو
( لك  أطلق الفوراين القولْب ُب ُُ، كبو صرح ُب البسيط)كظاىر عبارتو أنو ال )بلؼ فيو

 . (ُِالعدد ن  غّب تفصيل )
أرار إىل أف نا يستغُب ع   (ُْوفي قول اثنان ( )( ُّوإال فقاسم /)قولو : ) 
( كانت األجزاء نتعادلة فيو طرؽ ، أصحها عند األكثري  كها قالو ا٤باكردم ُٓالتقومي بأف /)

                                 
 .( ّٕٕ( السراج الوىاج للزركشي ) ُ)
 .(ََُٓ( التعليقة الكربل )ِ)
 .(َِٖ/  ُ( الشانل )ّ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 .( ياقط ن  بٓ)
أبػػو ٧بهػػد البطليويػػي نػػ  علهػاء اللغػػة كاألدب لػػو االقتضػػاب كا٤بسػػا ل )ت :  عبػد اهلل بػػ  ٧بهػػد بػػ  السػيد( ٔ)

 (ّٖ/  ُٔ( الواُب بالوفيات )ُّٖ/  ّْ( تاريخ اإليبلـ )ٖٓ/  ُىػ (ترٝبتو ُب : نفح الطيب ) ُِٓ
 .(ُِٖ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ٓٗٓ/  ِ( انظر : لساف العرب )ٕ)
 .( ُب أ فيوٖ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 .(ِّٔ/  َُ( النجم الوىاج ) ُِْ/  ِ( جواىر العقود )َُ)
 (ْٓٓ( البسيط )ُُ)
 .(ٖٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ّّٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُِ)
 ./ أ[ ن  بْْٗ( ]ُّ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ./ ب[ ن  أّٔٗ( ]ُٓ)
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قونْب : ٯبب اثناف كا٤باالكتفاء بواحد كالكياؿ كالوزاف، كالثاين :( على قولْب أظهرٮباُكغّبه)
د لو نصا صرٰبا ، كمل ٪ب(ّ: ) نص عليو ُب األـ)(ِ)، قاؿ البلقيِبكاجملتهدي  ُب جزاء الصيد

( ْ، كقاؿ القاضي حسْب : القوؿ ٔبواز كاحد ٨برج ( ، )قاؿ البلقيِب()ٱبالفو فهو األصح
: )ك٧بلو ُب ننصوب اإلناـ ، فأنا ننصوب الشركاء فيجوز أف يكوف كاحد قطعا كها ُب (ٓ)

كالثالثة : إف كاف ُب الشركاء طفل أك  ( ،ٕ( ( ، كالثانية : القطع باألكؿ)ٔأصل الركضة)
 (ٖغا ب اعترب العدد ، كإال فواحد. )

 (ٗ) ( ويقسم ولئلمام جعل القاسم حاكما في التقويم فيعمل فيو بعدلين: ) قولو
( اعتهاد على قولو َُصورة ا٤بسألة أف يفوض إليو ٠باع البينة فيو كأف ٰبكم بو ، كحيناذ فلو)

ليحكم باجتهاده ُب التقومي كنظره فبل ٯبوز ذلك كها قالو ، أنا لو فوض إليو (ُُكحده)
، إال ترؾ العدد؛ ألنو ال نعُب لو (، كإف قلنا إف القاضي يقضي بعلهوُّ( كالغزايل)ُِاإلناـ)

، قيل : لعل نا ذكره نفركض فيها إذا فوض ذلك ليخرب بو ا٢باكم (ُْكىو ررط ُب التقومي)
فيعمل فيو عا ، كقد ٱبرج ىذا ن  قوؿ ا٤بصنف ) ، فإف كاف ىو القايم فينبغي أف ٯبوز تب

                                 
 .(ْٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِْٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ)
  (ِٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 (ِٗٓ/  ٕ( األـ )ّ)
 ياقط ن  ج ْ))
 (ِٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٓ)
 (َُِ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ُٓٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٔٓ/ ْ( التدريب )ٕ)
 (ّّّ/  ُٖ( كفاية النبيو )ِْٕ/  ُٔا٢باكم ) ٖ))
 (ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ٗ))
 ُب ب فلعلو  َُ))
 (َْٖ/  ْحملتاج )( بداية أْٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُُ)
 (َْٓ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) ُِ))
 ( ّّْ/ ٕ( الوييط )ُّ)
 (ِْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْ)
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( على ا٤براد ، كُب ّ( ، كلو عرب بالبلـ بدؿ الفاء لكاف أدؿ)ِأم : ال بعلهو) (ُبعدلين ( )
حكم القاضي ٗبعرفتو بالتقومي طريقاف أحدٮبا : على القولْب ُب القضاء بالعلم ، كالثانية : 

 (ٓالصغّب كالركضة .)( القطع با٤بنع ، كصحح األكؿ ُب الشرح ْ/)
( ) من بيت المال ٖ)إذا مل يتربع أم( ٕمنصوبو ( ) ٔويجعل اإلمام رزق(قولو: ) ) 

؛ كألنو ٗبنزلة ا٢باكم (ُِ()ُُ( فعل عهر رضي اهلل عنو)َُأم ن  يهم )ا٤بصاّب كها() (ٗ( )
 ، كبااليتحباب(، كعبارتو تشعر بأف ذلك غّب كاجبُْ: ال يرزقو ن  بيت ا٤باؿ)(، كقيلُّ)

 .الوجوب إذا كاف ُب بيت ا٤باؿ يعة( يقتضي ُٔ، ككبلـ الرافعي)(ُٓصرح ُب ا٣ببلصة)
 القسهةأم يواء طلب ٝبيعهم  (ُٕفإن لم يكن فأجرتو على الشركاء ( )قولو : ) 

 .(ُ( ، كقيل : األجرة على الطالب)ُٖأك بعضهم على األصح)
                                 

 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِّٗ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ِ))
 ُب ب أكيل ّ))
 / ب [ ن  جِٕٔ] ْ))
 ( َُِ/ ُُركضة الطالبْب ) ٓ))
 قط ن  ج( _ يأ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُِِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِّٗ/  ْأيُب ا٤بطالب ) ٖ))
 (ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ٗ))
 _ ياقط ن  ج َُ))
السػػن  الكػػربل للبيهقػػي كتػػاب ٝبػػاع أبػػواب تفريػػق القسػػم : بػػاب قسػػهة نػػا حصػػل نػػ  الغنيهػػة نػػ  دار  ُُ))

 (ُُِّٖ( )ُٕٓ/ ٔكأرض كغّب ذلك ن  ا٤باؿ أك ريء )
 (ٖٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِْركضة ا٢بكاـ ) ُِ))
 (ٕٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ِْٖ/  ْ( الديباج )ُّ)
 (ِٓٔ/ َُ( النجم الوىاج )َِِ/ ُُركضة الطالبْب ) ُْ))
 (ٖٓٔ( ا٣ببلصة )ُٓ)
 ( ْْٓ-ّْٓ/ ُِ( العزيز )ُٔ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُٕ)
 (ُٓٗ/  َُية العبادم على التحفة  )( حارَُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٖ)
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أك جل ، نص عليو  أم يواء قل (ِفإن استأجروه وسمى كل قدرا لزمو ( )قولو : ) 
( ْ( كاألصحاب ، فإف مل يسهوا مل يلزنهم غّب أجرة ا٤بثل ، كصور اإلناـ)ّالشافعي)
: ايتأجرناؾ لتقسم بيننا كذا بدينار على فبلف ، كدينار على ( ا٤بسألة بأف يقولوآكالرافعي)

كه ُب ، أنا لو ايتأجر (ٔفبلف ، كديناري  على فبلف نثبل أك ككلوا ككيبل عقد ٥بم كذلك)
عقود نرتبة فعقد كاحد إلقرار نصيبو ٍب الثاين كذلك ٍب الثالث فجوزه القاضي حسْب ، 

: ) ال يبيل إىل ايتقبلؿ بعضهم بااليتاجار إلقرار نصيبو ؛ ألف فيو ( كقاؿٕكأنكره اإلناـ)
: ) فإف انفرد بعضهم برضاىم كاف أصيبل (ٖ، قاؿ)ُب نصيب غّبه بالَبدد كالتقدير (تصرفا 
( : ) ك٧بل ا٤بنع عند اإلناـ ٗ، قاؿ ُب ا٤بههات)ال حاجة حيناذ إىل عقد الباقْب (بل ، ك كككي

، كعليو (َُُب غّب صورة اإلجبار كها صرح بو ُب النهاية ، كا٤بعركؼ نا قالو القاضي )كغّبه()
( ع  ُِ، كنا نقلو اب  الرفعة)( : ) األرجح نا ذكره اإلناـُُنص الشافعي ( كقاؿ البلقيِب)

على نا إذا ايتأجركه دفعة  ؛ ٧بهوؿ  الصباغ كغّبىم ن  إطبلؽ ا١بوازكردم كالبندٯبي كابا٤با
 .يتاجار ُب حصة نفسو بإذف الباقْب، أك على صورة اإلجبار (، أك انفرد كاحد باالكاحدة

) فاألجرة موزعة على  (ُْ: إذا ٠بوا لو أجرة كأطلقوا)أم( ُّ: ) وإال ( )قولو
                                 

 (ٓٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ) =
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ِٕٓ/  ٕ( األـ )ّ)
 (َْٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ِْْ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 ( ُب ب : كذأ)
 (َْٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (َْٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (َّّ/  ٗ( ا٤بههات )ٗ)
 ( زيادة ن  بَُ)
 ( ُٔٗ/ َُ( حواري الشركاين )ُّٔ - َّٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ِّٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُِ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُِِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ْٖٕ/  ِ( ركض الطالب )ُْ)
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ألف  (ّ)(  وفي قول على الرؤوس( ) ِؤف ا٤بلك كنفقة ا٤بشَبؾ)ألهنا ن  ن (ُ) ( الحصص
(، ىذه ْ، بل قد يكوف ُب ا١بزء القليل اغهض ) الكثّبالعهل ُب النصيب القليل كهو ُب

كصححها ُب ( كجـز العراقيوف باألكؿ ،ٔ( كا٤بنهاج)ٓ، كتابعهم ُب احملرر)طريقة ا٤براكزة
، أنا فيها فيوزع ٕبسب ا٤بأ)وذ قلة ككثرة ، فإذا (ٖ، كىذا ُب غّب قسهة ]التعديل[)(ٕالركضة)

كانت الشركة ُب أرض نصفْب كعدؿ ثلثها بثلثيها كانت األجرة أثبلثا على الصا ر إليو 
( أف َُ، لك  رجح البلقيِب)(ٗالثلثاف ثلثاىا كعلى اآل)ر الثلث ألف العهل ُب الكثّب أكثر)

 على كل ننهها النصف .
 فرع 

ُب كتاب ( ُُة صك كانت على قدر ا٢بصص قطع بو الرافعي)إذا ايتأجركا لكتاب
 .الشفعة

ثم ما عظم الضرر في قسمتو كجوىرة وثوب نفيسين وزوجي خف إن  : ) قولو
( كانت ا٤بنفعة تبطل ُّ: إذا)أم (ُِطلب الشركاء كلهم قسمتو لم يجبهم القاضي ( )

(، ُْيستحق بو ا٢بجر) ؛ ألنو إضاعة ناؿ كيفوكٲبنعهم أف يقسهوا ألنفسهم أيضا بالكلية
                                 

 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٖٔٗالرٞب  )( فتح ُُّٕ/  ّ( حلية العلهاء )ِ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ّّٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )ِِْ( ركضة ا٢بكاـ )ْ)
 (ّْٗ( احملرر )ٓ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َِِ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 _ ياقط ن  أ  ٖ))
 (ِٖٓ - ِْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٕٓ/  ْ( التدريب )ٗ)
 (ُّٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٖٓ/  ٓالعزيز )( ُُ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ب : إفُّ)
 (ّْٖ/  ْ( الديباج ) ُّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْ)
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، فإف  يصلح أحدٮبا إال باآل)ر كالزكج: ايم للفرديعِب فردي  ال (ُ زوجي خف (): ) كقولو
يى كل ننهها زكجا ) ضم إليو ن  غّب جنسو ٠بًي

ِ). 
وال يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعتو المقصودة كسيف : )ّ)قولو( 

تبطل بل تنقص كالسيف يكسر فبل ٯبيبهم ُب يعِب إذا كانت ا٤بنفعة ال ( ْيكسر ( )
صنف بعيدة ن  ، كعبارة ا٤ب(ٓ، كذا قالو الرافعي)صح لك  ٲبنعهم أف يقسهوا بأنفسهماأل

، بل ايتاناؼ نسألة أ)رل ، قاؿ ليس نتعلقا ٗبا قبلو (ٔ) ( ال يمنعهم: ) ىذا ا٤براد، فقولو
؛ ألنو ٲبنعهم نشكل ٖكأنو ال / ( : ) كنا جزنا بو ن  انتناع ذلك على القاضيٕالزركشي)

، (ٗ، كإف مل يك  حرانا فكيف ٲبتنع عليو)نتناع لكونو حرانا فكيف ٲبك  ننوإف كاف اال
ع نصف نعْب ن  إناء : ال يصح بييع نصرح ٗبنعهم ن  ذلك حيث قالواككبلنهم ُب الب
 القسهةلنا ( تسليهو ررعا ال ييها إذا جعَُ، كعللوه بأنو غّب نقدكر على /)كييف ك٫بوٮبا

( ُب اإلرراؼ بنقل اإلٝباع على أهنم ٲبنعوف ن  قسهة ُِ، كقد صرح اب  ا٤بنذر)(ُُبيعا)
( كالدارني ُب االيتذكار كا٤بركزم ُب ُّاللؤلؤة كالسيف ك٫بوٮبا ، كنقتضى كبلـ ا٤باكردم)

تعليقو أنو ٲبنعهم ن  كسر السيف أيضا ك٫بوه ، كىو نتجو إذا كاف نفيسا ، فإف كاف 
لثلهو أك رداءة حديده ٕبيث تتقارب قيهتو نكسورا أك صحيحا فبل ٲبنعهم قطعا  )سيسا 

                                 
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِٔٔ/ َُ( النجم الوىاج )َِّ/  ُ( الصحاح )ِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْٔٓ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 (ٔٔٓ )( ننهاج الطالبْبٔ)
 ( ّٖٖ – ّٕٖ( السراج الوىاج للزركشي ) ٕ)
 / ب[ ن  ب ْْٗ( ]ٖ)
 (ِّٕ/  ٓ( حارية ا١بهل )َّّ/  ٗ( ا٤بههات )ٗ)
 / أ[ ن  جِٖٔ( ]َُ)
 (َٔٓ - ٗٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
 ( َِٕ/ ٖ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُِ)
 (َِٓ/  ُٔ( ا٢باكم )ُّ)
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كالثوب الغليظ ، ككذا ال ينبغي إطبلؽ ا٤بنع ُب الباقي ، بل يشبو أف يقاؿ : إذا تراضوا ُب 
( ُب دكاء أك كحل أف ٯبوز ، ككذا الثوب النفيس إذا ُقسم ا١بوىرة )٢باجتهم ُب ايتعها٥با()

٤بقطوع لصغّب أك اٚباذه كواؼ ك٫بوىا ، ككذا ا٢بكم ُب زكجي ا٣بف أنك  ايتعهاؿ ا
 ( (. ِإلنكاف أف يضم إليو نثلو ، أك يكوف نوركثا ع  كيل أك كبّب كيقصد التربؾ بو)

وما يبطل نفعو المقصود كحمام وطاحون صغيرين ال يجاب طالب قسمتو : ) قولو
، كىذا ا٤برجح بناء (ٓ( كغّبه)ْ( ركاه نالك) ال ضرر كال ضرار: )لقولو  (ّ) ( في األصح

( ُب باب الشفعة ُب ضابط الضرر ا٤بانع ن  ٕ( كالنوكم)ٔعلى نا رجحاه يعِب الرافعي)
اف فع بو قبلها كال عربة بإنكأنو نا ال ٲبك  أف ينتفع بو ن  الوجو الذم كاف ينت القسهة
( بو بعد َُ( ال ينتفع /)ٗكقيل : )نا() (ٖالمقصود ( )، كىو يفهم ن  قوؿ ا٤بصنف ) آ)ر

: نا ينقص القيهة نقصا فاحشا ، كاألصح النظر للهنفعة كنقصاف بوجو نا، كقيل القسهة
 (ُُالقيهة يتبعها .)

                                 
 ( ُب ج : اليتعها٥با ُ)
 (ِِٔ/  ٔ( فتاكل اللجنة الدا هة )ُٓٓ/  ٩ُُبا ال يوافق عليو . ٦بهوع فتاكل ريخ اإليبلـ )( كىذا ِ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
بػػ  نالػػك أبػػو عبػػد اهلل الصػػبحي ا٤بػػدين إنػػاـ دار ا٥بجػػرة كأحػػد أصػػحاب ا٤بػػذاىب األربعػػة  نالػػك بػػ  أنػػس( ْ)

ىػػ ( .ترٝبتػو ُب  ِٕٗافعي : إذا ذكر العلهاء فهالك النجم ، لو ا٤بوطأ كا٤بدكنػة ) ت : ا٤بتبوعة ، قاؿ الش
 (ٓ/  َُ( هتذيب التهذيب )ُْٕ/  ٔ( الكانل )ُّٔ/  ٔ:  حلية األكلياء )

( كيػن  ابػ  ناجػو كتػاب األحكػاـ  بػاب نػ  ْٖٓ/ ِ( ا٤بوطأ ، كتاب األقضية : باب القضػاء ُب ا٤برفػق  )ٓ)
( ن  طريق عبادة ب  الصانت رضي اهلل عنػو ، كصػححو َِّْ( )ْٖٕ/  ّيضر ٔباره ) بُب ُب حقو نا

 (َْٖ/ ّاأللباين ُب اإلركاء )
 (ْٕٖ/  ٓ( العزيز )ٔ)
 (ُٕ/  ٓركضة الطالبْب ) ٕ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ٖ))
 .ياقط ن  ج ٗ))
 ./ أ[ ن  إّٔٗ] َُ))
 .(ِْٓ( االنتصار )ِٕٔ/  َُالنجم الوىاج ) ُُ))
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ذا ( فلهِ()ُ: ا٢بهاـ نذكر باالتفاؽ كطاحونة الرحى نؤنثة كها قالو ُب الصحاح)فا دة
 .(ّ) ( صغيرينغلب ا٤بصنف ا٤بذكر ُب قولو : ) 

أم : الطالب لسؤالو كأجرب  (ٓ( أجيب ( )ْفإن أمكن جعلو حمامين): ) قولو
( ، كأفهم إطبلقو أنو يواء احتاج إىل نستوقد أك بار أك ال ، كعند ٔا٤بهتنع إذ ال ضرر فيو)

( ا٣ببلؼ ٗ( ُب ا٤بطلب)ٖكقيد)( ، ٕاالحتياج فيو كجهاف أصحهها : اإلجبار لتيسر التدارؾ)
( : ) كىو نتعْب فقد َُٗبا إذا أنك  اٚباذىا ، فإف مل ٲبك  فبل إجبار قطعا . قاؿ الزركشي)

يكوف ا٢بهاـ يلي كقفا أك رارعا أك نلكا ال يسهح ببيع ريء ننو ، كقد صرح بذلك رريح 
(ُُ)). 

أم ( ُِصح ( )ولو كان لو عشر دار ال يصلح لسكنى والباقي آلخر فاألقولو : ) 
أنا اإلجبار فيها إذا  (ُّ) ( ) إجبار صاحب العشر بطلب صاحبو دون عكسو ا٤بنصوص

، بل القسهةطلب صاحب األكثر فبلنتفاعو بالقسهة ، كضرر صاحب العشر ال ينشأ ن  
(، كقيل ُْ)، كأنا ا٤بنع ُب طلب صاحب األقل ؛ فؤلنو نضيع ٤بالو نتعنتيببو قلة نصيبو

                                 
 .ُب ب الصحيح ُ))
 .( ِٖ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِ/ ٔالصحاح ) ِ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ّ))
 .ُب ج طاحونتْب ْ))
 (ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ٓ))
 (ٔٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٖ/  ْالديباج ) ٔ))
 .(ُِِٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٓ/  ٖهناية احملتاج ) ٕ))
 .ياقط ن  ب ٖ))
 .(ُِّ) ( ا٤بطلب العايلٗ)
 .(َّٗالسراج الوىاج للزركشي ) َُ))
 .( َِٓركضة ا٢بكاـ ) ُُ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ُِ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ُّ))
 .(ُٗٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٖٗٙبفة الطبلب ) ُْ))



 077 يالرو المشرع قيقتح

(، ِ؛ ألف غرضو ٛبييز نلكو)(، كقيل باإلجابة ُب الثانيةُ؛ لضرر الشريك )با٤بنع ُب األكىل
( ) البد ن  تقييد إجبار صاحب العشر ٓ، قاؿ الزركشي)(ْ()ّ: ) إنو ننقاس()كقاؿ الغزايل

ٗبا إذا كانت التسعة أعشار تصلح للسكُب ، أك ال تصلح كأنك  فتحها إىل نا جاكره ن  
( أ)ذا ن  نص ٔنلكو ٕبيث إذا أضيف إليو انتفع هبها ٝبيعا ، كها أرار إليو البغوم)

( : ) نقتضى تعليلهم ا٤بنع ُب الثانية ٗ( الدار ( كقاؿ أيضا)ٖ( ُب قسهة عرصة)ٕالشافعي)
تصوير ا٤بسألة ٗبا إذا مل يك  لصاحب العشر عرصة ٲبك  ضم نا ٱبصو إليها كينتفع با١بهيع 

و ينتفع ٗبا طلبو ن  غّب إضرار كال تعنت ُب طلبو ، فبل رك ُب أنو ٯباب كها ، فإف كاف فه
( حيث فرض ا٣ببلؼ فيها إذا  ُِ: )كإليو أرار ا٤باكردم)(ُُ،  قاؿ)((َُقالو ُب ا٤بطلب)
)دون  :حيناذ تستثُب ىذه ا٢بالة ن  قولو، ك ا٤بستضر هبا كا٤بطلوب ىو ا٤بنتفعكاف طالبها ىو 

 .( (ُّعكسو( )
 وما ال يعظم ضرره قسمتو أنواع: قولو : )

 ]فيجبر الممتنع أحدىا : باألجزاء كمثلي ودار متفقة أبنية وأرض مشتبهة األجزاء

                                 
 .(ُّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِْ/  ِجواىر العقود ) ُ))
 .(َٓٔ/  ِ( حارية البيجورم )ِٔٓأدب القضاء الب  أيب الدـ ) ِ))
 ُب ج : قياس ّ))
 .( َّْ/ ٕالوييط ) ْ))
 (ُّٗ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (َِٖ/  ٖ( التهذيب )ٔ)
 (ِٖٓ - ِٕٓ/  ٕ( األـ )ٕ)
/  ُعذب )( الػػنظم ا٤بسػػتِْٓ/  ُّ: كػػل بقعػػة بػػْب الػدكر كايػػعة لػػيس هبػػا بنػاء . لسػػاف العػػرب ) العرصػة( ٖ)

ِٕٓ). 
 (ُّٗ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 .(ُِٓ( ا٤بطلب العايل )َُ)
 .(ُّٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 .(ُِٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ُِ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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كتعديل، كرد،  ( ،ِ: أجزاء[)ضرر فيو بالقسهة ينقسم إىل أقساـيعِب أف نا ال يعظم ال (ُ)( 
ن  ا٤بتقا٠بْب كال إىل  َبؾ: كىي الٍب ال ٙبتاج فيها إىل إعطاء ريء غّب ا٤بشاألكىل باألجزاء

، كٯبرب عليها ا٤بهتنع يواء ايتوت االنصباء أـ (ّ، كتسهى قسهة ا٤بتشاهبات)تقومي
( : ) كإ٭با ٯبرب ا٤بهتنع ٔ، قاؿ ُب البسيط)(ٓ( ، كُب ا٤بتفاكتة كجو أنو ال إجبار)ْتفاكتت)

، كىو نعلـو ع هبا االنتفاع الذم كاف قبلها (ينتف القسهة( بشرط أف تبقى ا٢بصص بعد ٕ/)
ارَباط السبلنة  (ٗمثلي ( )، ) كفهم ن  قولو : ) (ٖ) ( ال يعظم ضررهن  قوؿ ا٤بصنف ) 

 ، كيظهر أثر(َُُب ا٢ببوب كالنقود ، فإف ا٢بب ا٤بعيب كالنقد ا٤بغشوش نعدكد ُب ا٤بتقونات)
 ( أفُُ)، كا٤براد باتفاؽ األبنية ُب الدار كها قالو اإلناـبيعا القسهةذلك فيها إذا جعلنا 

، ككذلك ُب غربيها ، كالذم يقتضيو إطبلؽ العراقيْب يكوف ُب ررقي الدار صيفية كبيت
، ن  غّب نظر إىل ا)تبلؼ ىياات األبنية ( قالو القطع باإلجبار على قسهة الدار  كغّبىم

 ( . ُِالزركشي )
ب فتعدل السهام كيبل أو وزنا أو ذرعا بعدد االنصباء إن استوت ، ويكت قولو  : )

أو جزء مميز بحد أو جهة ، وتدرج في بنادق مستوية ،  ( اسم شريكُّفي كل رقعة /)
ثم يخرج من لم يحضرىا رقعة على الجزء األول إن كتب األسماء فيعطى من خرج 

                                 
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .( ياقط ن  بِ)
 .(ُٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٖٓ/  ْ( التدريب )ّ)
 .(ِْٖ/  ْ( بداية احملتاج )ِّّ - ُّّ/  ْب )( أيُب ا٤بطالْ)
 .(ُِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َِٖ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 (ّٔٓ( البسيط )ٔ)
 / ب[ ن  ج ِٖٔ( ]ٕ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 .(ُٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )َُ)
 .( ِٓٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ِّٗلسراج الوىاج للزركشي )( اُِ)
 ./ أ[ ن  بْْٗ( ]ُّ)
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يعِب أف طريق قسهة ىذا النوع أف يعدؿ (  ُاسمو أو على اسم زيد إن كتب األجزاء ( )
، كا٤بذركع ُب ٫بو األرض ا٤بتساكية ل، كا٤بوزكف بالوزفٯبزئ األنصباء ُب ا٤بكيل بالكي أم

، فتجزأ أجزاء نتساكية بعدد األنصباء إف ايتوت بأف كانت لثبلثة أثبلثا ، ٍب (ِبالذرع)
تؤ)ذ ثبلث رقاع نتساكية كيكتب على كل رقعة ايم رريك ليخرج على السهاـ ، أك جزء 

ها ع  بعض ٕبد أك جهة أك غّبٮبا ، ٍب ن  األجزاء ليخرج على أ٠باء الشركاء ، كٲبيز بعض
تدرج ُب بنادؽ نستوية كزنا كركبل ن  طْب ٦بفف أك مشع ؛ ألهنا لو ا)تلفت لسبقت 
الكبّبة إىل اليد ، كفيو ترجيح لصاحبها ، ٍب توضع البنادؽ ُب حجر ن  مل ٰبضر الكتابة 

لو كضعت كغطيت كاألدراج ؛ ألف القصد يَبىا ع  ا٤بخرج حٌب ال تتوجو إليو هتهة ، ك 
( ، كيستحب كوف ا٤بخرج قليل الفطنة ، ّبثوب حصل الغرض كها نص عليو الشافعي)

إف كتب ُب الرقاع أ٠باء  ( ، ٍب يؤنر بإ)راج رقعة على ا١بزء األكؿْكالصيب كاألعهى أكىل )
يلي األكؿ ، كتعْب ، فه  )رج ا٠بو أ)ذه ٍب يؤنر بإ)راج أ)رل على ا١بزء الذم الشركاء
، كإف كتب ُب الرقاع أ٠باء األجزاء أ)رجت رقعو بايم زيد ، ٍب أ)رل بايم ي للثالثالباق

عهرك فيتعْب الثالث للثالث ، كتعيْب ن  يبتدأ بو ن  الشركاء كاألجزاء ننوط بنظر القايم ، 
فيقف أكال على أم طرؼ راء كيسهي أم رريك راء ، كاإلدراج ُب البنادؽ على االحتياط 

 (ٕ) ( من لم يحضرىا( ، كقولو : ) ٔ( كجـز بو الغزايل)ٓ)تاره اإلناـ)ال الوجوب كها ا
( : ) مل ٰبضر الكتابة كاإلدراج ( كإ)راج ٖ، كُب الركضة)باإلفراد ٧بهوؿ على حضور الواقعة

الرقاع على الوجو ا٤بذكور ال ٱبتص بقسهة األجزاء ، بل يأٌب ُب التعديل إذا عدلت األجزاء 

                                 
 .( ٕٔٓ – ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
( ُب ب ) كا٤بػػذركع بالػػذرع ُب ٫بػػو األرض ا٤بتسػػاكية بالػػذرع ( كُب ج ) كا٤بػػذركع بالػػذرع ُب األرض ا٤بتسػػاكية ِ)

.) 
 .(ِٖٓ/  ٗ(  األـ )ّ)
 .(ِِْ/  ٖ)( السراج على نكت ا٤بنهاج ِٕٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ْ)
 (َٔٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ٖٔٓ/ ْ( الوييط )ٔ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َِْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٖ)
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 . بالقيهة
(  جزئت األرض على ِفإن اختلفت األنصباء كنصف وسدس وثلث))  :ُ)قولو(  

 ( .ْ؛ ألنو يتأدل بو القليل كالكثّب)أم كىو السدس (ّأقل السهام ( )
نقتضاه التخيّب بْب كتبو أ٠باء الشركاء  (ٔوقسمت كما سبق ( )( : ) ٓ]قولو[)  

( ، كىل ذلك كاجب أك ٖ( األجزاء)ٕككتبو األجزاء ، لك  ا٤بصحح كتبو األ٠باء دكف كتبو)
 ( ، فإطبلؽ ا٤بصنف صحيح.ٗأكىل ؟ كجهاف أصحهها : الثاين )

أرار إىل تعيْب كتابة األ٠باء ؛ ( َُويحترز عن تفريق حصة واحد ( ) قولو : )   
ألنو لو كتب األجزاء كأ)رج على األ٠باء رٗبا )رج لصاحب السدس ا١بزء الثاين أك ا٣بانس 

( : ) كيكتب ُب يت رقاع ُِ(، قاؿ الزركشي)ُُأك الثلث )، فيفرؽ نلك ن  لو النصف 
على ا٤بنصوص ، لصاحب السدس رقعة، كللثلث رقعتاف ، كللنصف ثبلثة ، كقيل : يقتصر 

: (ُْ( : ) الوجو ٘بويز كل كاحد ننهها(( ، كقاؿ البلقيِب)ُّعلى ثبلث رقاع ، كُب الركضة)
 ) ال ٯبوز ُب يت (.

رض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوة إنبات وقرب الثاني: بالتعديل كأ: ) قولو  
                                 

 ( ياقط ن  بُ)
 ( ُب ب كج كثلث كيدسِ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َِٕ/  َُ( النجم الوىاج )ِْْ( ركضة ا٢بكاـ )ْ)
 ( ياقط ن  أ كج ٓ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ُب ج : كتبٕ)
 (ْٖٓ/  ْ( الديباج )ٗٔٓ - ٖٔٓ/  ْزاد احملتاج ) ٖ))
 (ِٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َِِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 ( ّٔٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (َِٔ/ ُُْب )( ركضة الطالبُّ)
 (ّْٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُْ)
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( كاف بعضها يسقى بالنهر كبعضها يسقى بالناضح ، ِ: كنثلو نا إذا /)أم (ُ) ( ماء
فيكوف ثلثها ١بودتو كثلثيها بالقيهة نثبل ، فيجعل ىذا يهها كىذا يهها إف كانت بينهها 

يهم بالقيهة دكف نصفْب ، كإف ا)تلفت األنصباء كنصف كثلث كيدس  ، جعلت يتة أ
 ( .ْ( / )ّا٤بساحة)
أجرب  القسهةأم إذا طلب أحدٮبا ىذه  (ٓ) ( ويجبر عليها في األظهرقولو : )   

(، كالثاين: ٕ()ٔ، إ٢باقا للتساكم ُب القيهة بالتساكم ُب )األجزاء()عليها ا٤بهتنع ُب األظهر
ف ُب ا)تبلؼ ا١بنس  ( ، كٯبرم القوالٗ( كالقاضي ا٢بسْب)ٖ، كرجحو البغوم)ا٤بنع للضرر

، كدار بعضها حجر كبعضها لن ، كعلى األكؿ فأجرة عنبكبستاف بعضو ٬بل كبعضو 
: ) (ُُ( ، كأطلق ا٣ببلؼ ، كقاؿ الرافعي)َُالقايم ٕبسب ا٤بأ)وذ قلة ككثرة على األصح)

: ) (ُِيشبو ا)تصاصو ٗبا إذا مل ٲبك  قسهة كل ننهها فإف أنك  فبل إجبار( قاؿ الزركشي)
: (ُْ( ، كُب ا٤بههات)ُّصرح بو القاضي ا٢بسْب كالبغوم كغّبٮبا كها قالو ُب ا٤بطلب)ك٩ب  

( ِ( كصاحبا ا٤بهذب)ُ( كالركياين)ُٓ) نا ٕبثو جـز بو ٝباعة كثّبة ، ننهم ا٤باكردم)

                                 
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 / ب[ ن  إّٔٗ( ]ِ)
 (َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِٖٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ّ)
 / أ[ ن  جِٗٔ( ]ْ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .( ياقط ن  جٔ)
 .(ٗٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )َِٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٕ)
 .(ُِِ - ُُِ/  ٖيب )( التهذٖ)
 .(ُِٕ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ُّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٗٓ/  ْ( التدريب )َُ)
 .(ّٓٓ/ ُِ( العزيز )ُُ)
 (ّٔٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ُُٓ( ا٤بطلب العايل )ُّ)
 (ُّْ/  ٗ( ا٤بههات )ُْ)
 (ِٔٓ/  ُٔ( ا٢باكم )ُٓ)
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 .( ( (ّكالبياف)
فطلب جعل أم : نشَبكْب ) ( ْولو استوت قيمة دارين أو حانوتين ( ): )  قولو  

فبل إجبار (  ، بأف ٯبعل لو دار كلشريكو دار ) القسهةأم طلب أحدٮبا  (ٓ) ( كل لواحد
، يواء ٘باكر الداراف أك ا٢بانوتاف أـ تباعدا ال)تبلؼ األغراض أم: ال ٯبرب ا٤بهتنع   (ٔ)

( أجرل القولْب ُب ٖ، كىذا نا قطع بو األكثركف ، كُب النهاية)(ٕبا)تبلؼ احملاؿ كاألبنية)
( : ) لو تراضيا بذلك مل تك  قسهة ككانت بيعا ٰبصل ببيع  ٗا٤باكردم) نسألة العبيد ، قاؿ

كل كاحد ننهها حقو ن  إحدل الداري  ٕبق رريكو ن  األ)رل ، كيكتب فيها ابتياع ال  
 كتاب قسهة ، كيكوف بيع نناقلة ( .

يعِب إذا ارَبكا ُب  (َُ) ( أو عبيد أو ثياب من نوع أجبر أو نوعين فبلقولو : ) 
 ،  نوع كاحد أك الك ثياب أك دكاب ، ) فأنا أف يكونا نعبيد أ
األكؿ : أف يكونا ن  نوع كاحد ، كٲبك  التسوية بْب الشريكْب عددا كقيهة كعبدي   

( اثنْب ، كثبلث دكاب أك أثواب نتساكية القيهة بْب ثبلثة ، ُِ( القيهة بْب)ُُنتساكيي)
( لشدة ُْ( الدكر)ُّعليهم فيو ٖببلؼ /)فا٤بذىب أنو ٯبرب على قسهتها أعيانا ؛ إذ ال ضرر 

                                 

 (ُْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُ) =
 (َّٗ/  ِذب )( ا٤بهِ)
 (ُّٗ/  ُّ( البياف )ّ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕٔٔ( كفاية اال)يار )ٕ)
 (ْٗٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (ِٗٓ/ ُٔ( ا٢باكم )ٗ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ُب ب كج نتساكمُُ)
 كرر ُب ب( نُِ)
 / ب[ ن  بْْٗ( ]ُّ)
 ( ُب ب : الذمُْ)
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جزأ العبيد الستة الذي  أعتقهم الرجل ُب نرض  ، كاحتجوا بأنو (ُا)تبلؼ األغراض فيها)
  )ّباف با٤بنع كالدكر ، كاعتذرا ( كابّ( ، كقاؿ اب  أيب ىريرة)ِكأقرع بينهم) نوتو ثبلثة أجزاء

( ، كقيل ٯبرب ُب ْع  ا٣برب بأنو عليو السبلـ إ٭با فعل ذلك ٤بزية ا٢برية كُب نسألتنا ال نزية)
العبيد ، كُب غّبىا ا٣ببلؼ ، كإف مل ٲبك  التسوية بالعدد كثبلثة أعبد ال اثنْب بالسوية كقيهة 

تواء القيهة فهنا قوالف كقويل األرض أحدىم كقيهة اآل)ري  فإف قلنا باإلجبار عند اي
( كنقتضاه ترجيح اإلجبار ، لك  األكثركف كها قالو ٓا٤بختلفة األجزاء ( . كذا قالو الرافعي)

( على ا٤بنع ىنا ، فعلى ىذا تستثُب ىذه الصورة ن  إطبلؽ ا٤بصنف ، ككذا ٔاب  الرفعة)
ُب عبدي  أحدٮبا  القسهةيستثُب نا لو بقيت الشركة ُب البعض ، كها لو طلب أحدٮبا 

، فإف سقيهتو نا ة كاآل)ر نا تاف ليختص ن  )رجت لو قرعة ا٣بسيس كيبقى لو ربع النفي
 ،(ٖ( بالكلية)ٕا٤بذىب عدـ اإلجبار ؛ ألف الشركة ال ترتفع)

الَبكي ، كثوب  : أف يكوف األعياف نوعْب ن  جنس كاحد كالعود ا٥بندم نعالثاين 
اس ٨بتلفة كالعبد كالثوب كالدابة كالدار ، كطلب أحدٮبا أف ، أك أجنإبريسم نع الكتاف

( ، كقد ٗ، كإ٭با يقسم إذا تراضيا على ا٤بذىب))ريقسها أنواعا أك أجنايا فبل ٯبرب اآل
، كاقتصر ا٤بصنف على النوعْب ؛ ألنو يعلم ننو ( للنوعْب كا١بنسْبَُتعرض ُب احملرر)

                                 
 (ّٕٓ/  ٓ( حارية ا١بهل ) ِْٓ/  ٗالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ُ))
( نػ  حػديث ُٖٔٔ( رقػم )ُِٖٖ/ ّصحيح نسلم ، كتاب األٲباف : باب ن  أعتق رركا لػو ُب عبػد ) ِ))

 عهراف ب  ا٢بصْب رضي اهلل عنو .
أبػػو علػػي البغػػدادم نػػ  أصػػحاب الوجػػوه  انتهػػت إليػػو ر ايػػة ا٤بػػذىب لػػو  ا٢بسػػ  بػػ  ا٢بسػػْب بػػ  أيب ىريػػرة( ّ)

/  ِ( طبقػػػات الشػػػافعية لئليػػػنوم )َُٖىػػػػ ( . ترٝبتػػػو ُب : طبقػػػات الفقهػػػاء ) ّْٓالتعليقػػػة  ) ت :  
 (ٕٓ/  ِ( كفيات األعياف )ُِٗ

 ( ُْٓ/ ُّياف )( البُُٕٔ/  ّ( حلية العلهاء )ْ)
 (ْٓٓ/ ُِ( العزيز )ٓ)
 (ّْٔ/  ُٖكفاية النبيو )  ٔ))
 .ُب ج : ال ترفع ٕ))
 (ّٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِِ/  ُُركضة الطالبْب ) ٖ))
 (ْٖٔ/  ْ( الديباج )َٕٓ/  ْزاد احملتاج ) ٗ))
 .(ْْٗاحملرر ) َُ))
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ينبغي أف يقوؿ : نوعْب فأكثر ، أك يقوؿ : أك  االنتناع ُب ا١بنسْب ن  باب أكىل ، نعم كاف
 .(ُأكثر ؛ ألنو أعم)
الثالث: بالرد بأن يكون في أحد الجانبين بئر أو شجر ال يمكن قسمتو قولو : ) 

أم : قسط قيهة البار أك الشجر ، ] نثالو : قيهة كل  (ِفيرد من يأخذه قسط قيمتو ( )
ٟبسها ة  ّقتسهاىا رد آ)ذ البار أك الشجر [جانب ألف ، كقيهة البار أك الشجر ألف ، فا

( ، كجوز اإلقراع أيضا ، ْ، كقضيتو جواز أحدٮبا بالَباضي ن  غّب قرعة ، كبو صرح الرافعي)
كلو قاؿ بأف يكوف ُب أحدٮبا نا ال ٲبك  قسهتو لكاف أعم ؛ ليد)ل نا لو كاف ُب الدار 

د أف يقوؿ : كنا ُب ا١بانب اآل)ر ال ( ، كالبٓبيت ال ٲبك  قسهتو ، كقد صرح بو ُب احملرر)
 يعادؿ ذلك إال بضم ريء إليو ن  )ارج .

( ؛ ألف فيو ٛبليكا جديدا فيها ٕأم على ا٤بشهور /) (ٔوال إجبار فيو ( )قولو : ) 
( ، كننهم ن  طرد فيها )بلؼ قسهة ٖليس نشَبكا بينهها فكانا كغّب الشريكْب)

 (.ٗالتعديل)
، ا٤بشهور ؛ لوجود حقيقتو ككيفيتو : قسهة الرد بيع علىأم (َُوىو بيع ( ): ) قولو

: بيع بالقدر ا٤بقابل للهردكد كٯبيء فيها كراءه )بلؼ ( كقيلُُكىو نقابلة ا٤باؿ با٤باؿ)
، إال أهنا ال حكانو ن  ا٣بيار كالشفعة كغّبٮبا: بيع ثبت فيها أ، كحيث قلنا(ُِالتعديل)

                                 
 ُب ب أعلم . ُ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ِ))
 .ياقط ن  أ ّ))
 ( ٕٓٓ/ ُِالعزيز ) ْ))
 .(ْْٗ( احملرر )ٓ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ./ ب[ ن  جِٗٔ( ]ٕ)
 (ْٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ِْٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِّٕ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .( ُٕٓ/  ْد احملتاج )( زآِٖ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُُ)
 .(ُّٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٗٓ/  ْ( التدريب )ُِ)
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، كلو كجد (ِ( نقانهها)ُح ، كيقـو الرضى)تفتقر إىل لفظ البيع أك التهليك على الصحي
( أم : يواء قلنا ّأحدٮبا ٗبا صار إليو عيبا فلو الفسخ القيهة باالتفاؽ كها قالو اب  الرفعة)

 ( .ْبيع أك إفراز )
ألنو يقطع النزاع ، كإ٭با د)لها اإلجبار  (ٓ) ( وكذا التعديل على المذىب: ) قولو

 .(ٕ، كقيل : فيو قوال االجزاء)(ٔوف جربا)للحاجة كها يبيع ا٢باكم ناؿ ا٤بدي
تبْب أف نا  القسهةنعُب اإلفراز أف  (ٖوقسمة األجزاء إفراز في األظهر ( ): ) قولو

)رج لكل كاحد ن  الشريكْب كاف نا ٲبلكو ؛ ألهنا لو كانت بيعا ٤با تعْب حق كل كاحد 
ذلك ا٤باؿ إال كىو  ا ن  جزء ن ( ، كالثاين : أهنا بيع ؛ ألنو نٗبالقرعة كلثبتت فيها الشفعة)

أ)ذه صاحبو ٗبا لصاحبو  ، كإذا أ)ذ كل كاحد نصيبو فكأنو باع نالو فيهانشَبؾ بينهها
( ُب ُِ( كالرافعي)ُُ، كصححو ا٤بصنف)( كالكاُبَُ، كصححو صاحب التهذيب)فيها أ)ذ
كفرض  : ) كترجيح األكؿ نردكد ،(ُْ، قاؿ الزركشي)(ُّ، كُب باب زكاة ا٤بعشرات)باب الربا
: ) أنا إذا اقتسها على التفاكت ا إذا اقتسها ن  غّب تفاكت، قاؿ( ا٣ببلؼ فيهُٓالبغوم)

                                 
 .( ُب ج الوصيُ)
 .(َِٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 .(َّٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ّ)
 .( ّّْ/ ْ( حارية الرنلي )ْ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٕٖ/  ْ( الديباج )ُِٖٓ - ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 (َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِٖٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٕٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 .(ُِِ/  ٖ( التهذيب )َُ)
 .(ُٖٗ-ُٕٗ/ ْركضة الطالبْب ) ُُ))
 .(ٖٓ/ ْالعزيز ) ُِ))
 .( ِّٗ/ ِلطالبْب )( ركضة أّ/ ّالعزيز ) ُّ))
 .(َْْالسراج الوىاج للزركشي ) ُْ))
 .(ُِِ/  ٖالتهذيب ) ُٓ))
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 : ) كىو ظاىر (.(ُبالرضى فبل )بلؼ أنو بيع ( ( قاؿ الزركشي)
 .(ِفا دة : اإلفراز نصدر أفرز إذا عزؿ ، كيقاؿ : فرز أيضا كنصدره الفرز)

؛  ألهنا أم : على ا٤بذىب (ّقرعة ( )ويشترط في الرد الرضا بعد خروج القولو : ) 
: ال (، كقاؿ االصطخرمْبيع ، كالبيع ال ٰبصل بالقرعة فافتقر إىل الرضى بعد )ركجها)

( ككبلـ ا٤بصنف يقتضي أنو ال فرؽ ُب ذلك بْب أف يتواله الشركاء بأنفسهم أك ٓيشَبط)
 .اكم ، كبو صرح الفارقي ُب فوا دهننصوب ا٢ب
 ( سمة ماال إجبار فيو اشترط الرضا بعد القرعة في األصحولو تراضيا بق: ) قولو

اعلم أف قسهة اإلجبار ال يعترب فيها الرضى ال عند إ)راج القرعة كال بعدىا كإال مل يك   (ٔ)
لئلجبار فا دة ، ) فلو تراضى الشريكاف بقايم يقسم عنهها ، فهل يشَبط الرضى بعد 

والف أظهرٮبا : االرَباط ؛ ألنو البد ننو ُب ( األكؿ ؟ قٕ)ركج القرعة أـ يكفي الرضى /)
، فكبلـ ا٤بصنف نتعقب ؛ (ٗ؛ ألف القايم ٦بتهد)(، كالثاين: الٖاالبتداء فكذا ُب االنتهاء)

ألنو فرض ا٤بسألة فيها ال إجبار فيو ، كذلك ال يتناكؿ غّب قسهة الرد كقد ذكرىا ببل فاصل 
، كمل يذكر احملرر ىذا ا٣ببلؼ إال ُب  الثانية األكىل كحكى ا٣ببلؼ ُبفلـز التكرار ، كجـز ُب

، كىو قوالف ُب لكنو تبعو ُب حكاية ا٣ببلؼ كجهْبقسهة اإلجبار فخالف أصلو ، 
الثاين: ٨برج، أم: ، ك ( أف األكؿ: ننصوصُ، كُب التنبيو)(ُِ( كالركضة)ُُ( /)َُالشرحْب)

                                 
 .(َْْالسراج الوىاج للزركشي ) ُ))
 .(ِِْ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ُّٗ/  ٓلساف العرب ) ِ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ّ))
 .(ُِٕ/  ِ( فتح الوىاب )َِٖ/  َُٙبفة احملتاج ) ْ))
 (ِٕٓ/  َُالنجم الوىاج )ٓ))
 .(ٔٔٓننهاج الطالبْب ) ٔ))
 ./ أ[ ن  أّٖٗ] ٕ))
 .(ُِٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٔركضة ا٢بكاـ ) ٖ))
 ( َِٗ - ِٖٗ/  ٖ( هناية احملتاج ) َّّ/  ُٖكفاية النبيو )ٗ))
 .(ُّٔ/  ٗ( ا٤بههات )َٔٓ/  ُِالعزيز ) َُ))
 ./ أ[ ن  بْٓٗ] ُُ))
 ( ُِٕ/ ُُركضة الطالبْب ) ُِ))
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ا ىو حيث حكم الشركاء ، كإ٭ب( ٍب إف ا٤بصنف أطلق ا٣ببلؼِ، كتبعو ُب البياف)ن  التحكيم
 :صورن  يقسم بينهم فتخرج ثبلث 

. الثانية و جربا فبل يعترب الرضى ببل )بلؼ( يتوالىا ا٢باكم أك ننصوبّ: ]أف[)أحدىا 
( عند  ْ. قالو ُب الكفاية)بد ن  الرضا بعد القرعة ببل )بلؼ: أف ينصبا ككيبل فيها فبل
 .(ٔ( كاب  الصباغ)ٓرده أبو الطيب)، كىو الذم أك  القسهةكبلنو ُب دعول الغلط ُب 

، كنقل (ٕ. قالو البندٯبي كغّبه)وا بأيديهم فبل بد ن  الرضا قطعا: أف يقسهالثالثة 
 ( ٗ.)كأيقطو ن  الركضة ( قالو الزركشي( ا١بـز بو ع  الشيخ أيب حاند ، ٖالرافعي)

الرضى ألف (  َُأو بما أخرجتو القرعة ( ) القسمةكقولهما رضينا بهذه   : ) قولو
، و ال يشَبط لفظ البيع أك التهليكأنر )في فبلبد أف يناط بأنر ظاىر يدؿ عليو ، كافهم أن

: ) ظاىره االكتفاء بذلك (ُّ( ، كُب التحرير)ُِ، كىو األصح)بيع القسهة( قلنا: ُُ)كإف()
( أنو البد ن  ُْ، كا٤بنصوص ُب األـ)كإف مل يعلم كل كاحد نا صار إليوبعد )ركج القرعة 

بقو٥بها: رضينا هبذا أك ٗبا ( يكتفى ُ( ذلك على الرضا ، كظاىره أنو )ال()ُٓلم)يبق ع
                                 

 (ِٖٓالتنبيو ) ُ)) =
 (ُْٖ-ُْٕ/ ُّ( البياف )ِ)
 ( ياقط ن  أ ك بّ)
 .(َّّ/  ُٖ( كفاية النبيو )ْ)
 .(َُُِ( التعليقة الكربل )ٓ)
 .(َِٖ/  ُ( الشانل )ٔ)
 .(ّٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 .(ٗٓٓ/ ُِ( العزيز )ٖ)
 .(َْٖ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ثبلث كلعل الصواب : إذا .( ىكذا ُب النسخ الُُ)
 .(ِٕٓ/  ْ( زاد احملتاج )ْٕٖ/  ْ( الديباج )ُِ)
 .(َْٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
 .(ِٗٓ/  ٕ( األـ )ُْ)
 .( نكرر ُب بُٓ)
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 (.، كاألصح )بلفو القسهةأنو البد ن  التصريح بلفظ ، كىو كجو جرل
اعلم أنو  (ّ( أو حيف في قسمة إجبار نقضت ( )ِولو ثبت ببينة غلط /)قولو : ) 

ْب غلطا أك حيفا نظر إف مل يبْب نا إذا قسم قايم القاضي باإلجبار ٍب ادعى أحد الشريك
( ، كإف بينو مل ٲبك  ن  ٙبليف القايم كها ال ْيزعم بو ا٢بيف أك الغلط مل يلتفت إليو)

ٰبلف القاضي أنو مل يظلم كالشاىد أنو مل يكذب ، كلك  إف قانت بينة ٠بعت كنقضت 
كطريقتو أف ٰبضر قا٠بْب حاذقْب لينظرا أك  :(ٔ، قاؿ الشيخ أبو حاند كغّبه)(ٓ)القسهة

( بقياـ البينة نا إذا عرؼ أنو ٕٲبسحا كيعرفا ا٢باؿ فيشهدا ، كأ٢بق أبو الفرج السر)سي)
 .ا نا أ)ذه فإذا ىو تسع نا ة ذراعيستحق ألف ذراع كنسحن

ألف ن  ادعى  (ٖفإن لم تكن بينة وادعاه واحد فلو تحليف شريكو ( )قولو : ) 
نا لو أقر بو لنفعو فأنكر كاف لو ٙبليفو ، فإف نكل كحلف ا٤بدعي نقضت  على )صهو

، ) كنا جـز بو ن  التحليف ىو (ٗكها لو أقر كإف حلف نضت على الصحة )  القسهة
( كجها أنو ال ٰبلف كالظاىر أف نوضع الوجهْب نا إذا أراد َُا٤بشهور ، كحكى رريح)

، (ُُ. قالو الزركشي)لم بالغلط جاز قطعا (على نفي العٙبليفو على نفي الغلط فإف حلفو 
، أنا أف يدعي على الشريك بغلط القايم : ) كالصورة كها يقتضيو كبلـ ا٤بصنف(ُِقاؿ)

                                 

 .( قولو )ال( ياقط ن  ب ُ) =
 / أ[ ن  جَِٕ( ]ِ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َّّ/  ٓ( الغرر البهية )ْ)
 (َِٔوىاج للغهراكم )( السراج الَْٖ( اللباب )ٓ)
 .(ِٕٕ/  َُ( النجم الوىاج )َِٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (َِٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّّٕ - ِّٕ/  ُٖ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُِ - َِٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٗ)
 (ِْٔ( ركضة ا٢بكاـ )َُ)
 (َُْالسراج الوىاج للزركشي )( ُُ)
 (َُْ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
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على القايم بذلك فبل تسهع ؛ ألنو لو اعَبؼ هبا مل يلتفت إليو ، ككبلـ الفوراين  الدعول
، نعم إف كاف ا٤بطلوب بالغلط على القساـ ال للتحليف، بل إلقانة البينة الدعوليفهم جواز 

عليو رجاء أف يعَبؼ أك لتقاـ البينة عليو فيغـر ، كها  الدعولتغرٲبو األجرة فينبغي أف تسهع 
ا٤باؿ كعلى يسَبد لو قاؿ القاضي غلطت ُب ا٢بكم أك تعهدت ا٢بيف ككذبو احملكـو لو مل 

، كقولو : أف ، كاحَبز بو ع  نسألتْب إحداٮبا: ن  الشركاءأم (ُواحد ( ): ) القاضي الغـر
، الثانية : أف يعَبؼ بو  يدعياه ٝبيعا كيتصادقا على الغلط أك ا٢بيف فينتقض ال ٧بالة

ا ( تبعِ، فإف صدقوه نقضت كإال فبل نقض كعليو رد األجرة ، جـز بو الرافعي)القساـ
 ( كا٣بوارزني (. ّللبغوم)

ولو ادعاه في قسمة تراض وقلنا ىي بيع ، فاألصح أنو ال أثر ( : ) ْ)قولو()
، قلت : وإن قلنا إفراز نقضت إن ثبت ، وإال فيحلف  الدعوىللغلط فبل فائدة لهذه 

ا٠با أك اقتسها بأنفسهها بالَباضي بأف نصبا ق القسهةإذا جرت  (ٓشريكو واهلل أعلم ( )
ٍب ادعى أحدٮبا غلطا ، فإف مل يعترب الرضا بعد القرعة فكها لو ادعى الغلط ُب قسهة 

إف قلنا بيع اإلجبار ، كإف اعتربناه كتراضيا بعد القرعة بُب على أف القرعة بيع أك إفراز ، ف
دة فصار كها لو ا، كال أثر للغلط كإف ٙبقق ؛ ألنو رضي بَبؾ الزيفاألصح أهنا ال تنقض

، كإف قلنا إفراز فاإلفراز ال يتحقق نع (ٔ)الدعول، كعلى ىذا فبل تسهع ارَبل رياا بغن
( ٖ، كإف مل تقم حلف رريكو ،كاقتصر ُب احملرر)(ٕالتفاكت فينتقض إف قانت عليو بينة)

، صرح بو ا٤بصنف لئليضاحح  ليؤ)ذ ننو التفريع على نقابلو، ك على التفريع على األص
باطلة  القسهةكيستثُب ن  إطبلقو نا لو كاف ا٤بقسـو ربويا كٙبقق الغلط ُب كيل أك كزف فإف 

                                 
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .(ِٔٓ-ُٔٓ/ ُِ( العزيز )ِ)
 .(ُِٓ/  ٖ( التهذيب )ّ)
 .( ياقط ن  جْ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(َُِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٖٕ/  َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 .(َّّ/  ٓ( الغرر البهية )ُِٖٔ - ُِٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 .(ْٓٗ( احملرر )ٖ)
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 .(ُال ٧بالة للربا ، كإطبلؽ الرافعي ٧بهوؿ على غّب الربوم بدليل التعليل)
ولو اسُتحق بعض المقسوم شائعا بطلت فيو وفي الباقي قوال تفريق : )(ِ)قولو() 

(، ْأم تبطل ُب الكل ُب قوؿ ، كتصح على األظهر ُب الباقي كيثبت ا٣بيار) (ّ) (قة الصف
ٛبييز ا٢بقوؽ كبااليتحقاؽ يصّب ا٤بستحق  القسهة؛ ألف نقصود كالثانية: القطع بالبطبلف

( ، كذكر  ( ع  ا١بههورٕ: ) حكاٮبا ا٤باكردم)(ٔ، قاؿ الزركشي)(ٓرريك كل كاحد)
 .ترجيحها ع  ٝباعة غّبه

أم إذا ايتيًحقي ري  (ٖأو من النصيبين معين سواء بقيت وإال بطلت ( ): ) ولوق
ُب الباقي ؛ ألنو ال تراجع بْب  القسهةنعْب نظر إف تساكم ا٤بستحق ُب القسهْب بقيت 

( ، كقيل : يبطل ٤بعُب ٗالشريكْب فيو كنا بقي لكل ننهها بعد االيتحقاؽ قدر حقو )
، ( أحدٮبا بااليتحقاؽ ننوُِمشل نا إذا ا)تص نصيب /) (ُُ)إال ( : ) (، كقولوَُالتفريق)

كنا إذا ايتحق ن  نصيب أحدٮبا أكثر كها إذا تقايم الورثة الَبكة ٍب باف أف ٤بورثهم أرضا 
ا يبقى لكل كاحد ال ؛ ألف نقطعا إذا مل ٰبصل اإلقرار القسهةكىي ٚبرج ن  الثلث فتبطل 

جوع على اآل)ر كتعود اإلراعة فيفوت نقصود ، بل ٰبتاج أحدٮبا إىل الر يكوف قدر حقو
( )كاهلل أعلم( ُ، كإال فااليتحقاؽ بْب إذ ال قسهة)(، كا٤براد بالبطبلف ُب الظاىرُّ) القسهة

                                 
 .(ُّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٔٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 .( ياقط ن  بِ)
 .(ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .(َّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّٔ/  ْ( التدريب )ْ)
 .(ْٖٗ/  ْ( الديباج )َُّ/  ٗ( ا٤بههات )ٓ)
 .( ُّْلوىاج للزركشي )( السراج أ)
 .(ِِٔ/ ُٔ( ا٢باكم )ٕ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُِٕ/  ِ( فتح الوىاب )ْٖٔ/  ْ( بداية احملتاج )ٗ)
 (ُِٓ - َِٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٕ - ِْٔ( ركضة ا٢بكاـ )َُ)
 (ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ./ ب[ ن  بْٓٗ( ]ُِ)
 ( ُِٗ/  ٖاية احملتاج )(هنّّْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّ)
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(ِ( )ّ). 

 كتاب الشهادات 
،  كاألصل ُب الباب قولو تعاىل (ٓ( )ْ، كىو نصدر رهد يشهد )رهادة()ٝبع رهادة

( كركل ٕ")ليس لك إال راىداؾ أك ٲبينو: " (، كن  السنةٔ) َّ  ىث نث ُّٱٱ:
أكرنوا : ) اؿ ريوؿ اهلل ( ع  اب  عباس رضي اهلل عنهها قٗ()ٖصاحب الفردكس)

،  قاؿ أبو يعيد قوؽ كيدفع هبم الظلم (( هبم ا٢بَُفإف اهلل يستخرج /) الشهود
( ُّ: حديث ننكر )( ُب ا٤بيزافُِ، كقاؿ الذىيب)( ُب األفراد فيو: حس  غريبُُاليشكرم)

. 

( أرار إىل ُْ) شرط الشاىد مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم (: ) قولو
                                 

 ( َُِ/  َُ( حواري الشركاين )ّّْ/  ْ(حارية الرنلي )ُ) =
 .( ياقط ن  ب ِ)
 ./ ب [ ن  جَِٕ( ]ّ)
 .( زيادة ن  جْ)
 .(ِٕٔ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِِ/ ّ( نقاييس اللغة )ٓ)
 .(ِِٖ( يورة البقرة )ٔ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ٕ)
بػػ  رػػهردار  أبػػو ننصػػور الػػديلهي كػػاف حافظػػا عارفػػا با٢بػػديث كاألدب ٝبػػع أيػػانيد  رػػهردار بػػ  رػػّبكيو( ٖ)

( طبقػػػات الشػػػافعية ّٕٓ/ َِترٝبتػػػو ُب : يػػػّب أعػػػبلـ النػػػببلء ) ىػػػػ ( . ٖٓٓ) ت :   الفػػػردكس لوالػػػده ،
 (ُْٗ/  ُ( ىدية العارفْب )ِّْ/ ُالب  قاضي رهبة )

 (ُٓٗ( )ٕٓ/  ُ( نسند الفردكس )ٗ)
 / ب [ ن  أّٖٗ( ]َُ)
 ( مل أقف لو على ترٝبة .ُُ)
الشػافعي، نػؤرخ اإليػبلـ ك٧بػدث عصػره،  ( ىو ٧بهد ب  عثهاف ب  قاٲباز مشس الدي  أبػو عبػد اهلل الػذىيبُِ)

ترٝبتػو ُب : طبقػات  ى (. ْٖٕ. ) ت :  لو نصنفات كثػّبة ننهػا: " تػاريخ اإليػبلـ"؛ " نيػزاف االعتػداؿ"
 .(َُُ/  ِ( البدر الطالع )ُّٔ/  ِ( الواُب بالوفيات )ََُ/ٗ)الشافعية الكربل 

 (.َِٔ/ِ( نيزاف االعتداؿ )ُّ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ُْ)
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 :د ، بل البد ُب الشاىدي  ن  صفاتأنو ال تقبل رهادة كل ن  يشه
إليبلـ فبل تقبل رهادة الكافر ذنيا كاف أك حربيا ، يشهد على نسلم أك  : ااألكىل 

( ]كالكافر ليس بعدؿ كليس ُ) َّ  يث ىث نث مث ُّٱكافر لقولو تعاىل : 
 ( .ّ()ِننا[)

 ُّٱ :وا٤بخاطب هبا األحرار بدليل قول : ا٢برية فبل تقبل رهادة العبد لآلية ، فإفالثانية 
، يواء كاف قنا أك ندبرا اك نكاتبا أك أـ كلد أك فيو ( كالعبيد ال ٲبلكوفْ) َّ جم يل

 (.ٓجزء ن  الرؽ )

( لقولو ٕ()ٔ: التكليف فبل تقبل رهادة اجملنوف باإلٝباع ، كال الصيب كإف راىق)الثالثة
 ( . ٗ( كحكى اب  ا٤بنذر فيو اإلٝباع)ٖ) َّىف يث ٱُّٱ:تعاىل

 َّ  حي جي يه ىه مه ُّٱ: : العدالة فبل تقبل ن  فايق لقولو تعاىلالرابعة

(َُ()ُُ) 

: ا٤بركءة ؛ ألف ن  ال نركءة لو ال حياء لو ، كن  ال حياء لو يصنع نا يشاء ا٣بانسة
(.ُِ) 

                                 
 .(ِ( يورة الطبلؽ )ُ)
 .( ياقط ن  أِ)
 .(ْٕٖ/  ْ( بداية احملتاج )ٕٔٓ / ّ( العباب )ّ)
 .(ِِٖ( يورة البقرة )ْ)
 .(َّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِٕٗ/  ِ( ركض الطالب )ٓ)
 (.َُِ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َُّ/  َُ( ا٤براىقة : قرب االحتبلـ . لساف العرب )ٔ)
 .(ُّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّّٔ( فتح القريب اجمليب )ٕ)
 .(ِِٖرة )( يورة البقٖ)
 ( ٖٖ( اإلٝباع )ٗ)
 .(ٔ( يورة ا٢بجرات )َُ)
 .(َْٗ/  ْ( الديباج )ّْٔ/  ْ( التدريب )ُُ)
 .(ِِٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕٓٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُِ)
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: ) (ّ، قاؿ الرافعي)(ِ( )ُ) َّ مج حج مث ُّٱٱ:ههة لقولو تعاىل: عدـ التالسادية 
ىو الذم  : العدؿ، فيقوؿيبلـ كا٢برية ُب العدالةكننهم ن  يدرج ا٤بركءة كالتكليف كاإل

: ال ، كأحكانا، أمسلها عفيفا كنرؤة كييأٌب تفسّبىا: أف يكوف ن، أمتعتدؿ أحوالو دينا
: )شرط الشاىد : )كقولو(ْ، قاؿ الزركشي)ناقص ا٢بكم بصىب أك جنوف أك رؽ( يكوف

: )كبقي رركط (ٔ( إىل آ)ره( قاؿ)ٓ) مسلم الصواب اإلسبلم والحرية والتكليف (
؛ ، ككذا إف عقلت ُب األصحإرارتو : النطق فبل تقبل رهادة األ)رس إف مل تعقلأحدىا

ة الظ  نقاـ العلم لبليتغناء بشهادة غّبه ٖببلؼ ، كال حاجة إىل إقانألف اإلرارة ال تصرح
 .(ٕالعقود فإهنا ال تعرؼ إال ن  جهتو فتصح للضركرة )

لركضة قبل فصل ، نقلو ُب اتقبل رهادة احملجور عليو بالسفو : عدـ السفو فبلثانيها 
، كقد جـز بو إف كاف كذلك فهو ررط آ)ر ( انتهى: ) (ٖ، كقاؿ)التوبة ع  الصيهرم

 .( ُب كتاب الوصيةٗ)الرافعي
( كا١برجاين َُ، صرٌح بو صاحب التنبيو)ثالثها: التيقظ فبل تقبل ن  نغفل

 .(ُُكغّبٮبا)
( ُب فصل التزكية أنو لو جهل ا٢باكم إيبلـ الشاىد مل يقتنع  ُِ: ذكر الرافعي)رابعها 

رجع ، بل يبحث كيرجع إىل قولو ٖببلؼ نا لو جهل ا٢برية فإنو يبحث لك  ال يبظاىر ا٢باؿ
                                 

 .(ِِٖ( يورة البقرة )ُ)
 .(ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 .(ُِ/  ُّ( العزيز )ّ)
 .(ُٖاج للزركشي )( السراج الوىْ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ٓ)
 .(ْٖ -ّٖ( السراج الوىاج للزركشي ) ٔ)
 .(ِّْ/  ٓ( الغرر البهية )ّّٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 .(ِْٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 .(ِٗٔ-ِٖٔ/ ٕ( العزيز )ٗ)
 .(ِٗٔ( التنبيو )َُ)
 .(ِِٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٗٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
 .(َُٓ/ ُِالعزيز ) (ُِ)
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 إىل قولو ُب األصح كالعدالة (.   
( : ) كلك أف ِ()ُ: ا٤بركءة با٥بهز بوزف يهولة : االيتقانة ، قاؿ ا١بوىرم)فا دة

 .تشدد (
( ألف اهلل تعاىل ّ() وشرط العدالة اجتناب الكبائر واإلصرار على صغيرةقولو ) 

ُب ، ك  ر الكبا رردىا ُب يا، كفيو تنبيو على (ْحكم ُب قذؼ احملصنات برد الشهادة)
، كنثلو ال ٱباؼ كقوع ألنو يشعر بالتهاكف بأنر الديانة؛ نعناىا: اإلصرار على الصغّبة

، ككبلـ ذكره نفس العدالة ال ررط فيها ( : ) كنا(ٔ، قاؿ ُب التحرير)(ٓالكذب ننو)
ف ، كىو )بلؼ نا رجحو الرافعي ن  أي أف اإلصرار نبطل للعدالة نطلقاا٤بصنف يقتض

( : ) كعليو ال تضر ٕ، يواء كانت ن  نوع أك أنواع ، قاؿ)٥با اإلكثار ن  الصغا را٤ببطل 
(: ) فكاف ينبغي ٖ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)وع ن  الصغا ر إذا غلبت الطاعات(ا٤بداكنة على ن

، كعرؼ ا٤بصنف ر كعدـ غلبة الصغا ر على الطاعة(: ررط العدالة اجتناب الكبا أف يقاؿ
، كال )بلؼ عهيم كلو قاؿ الكبّبة لكاف أحس ؛ إليهاـ لفظ ا١بهع تعينوتالكبا ر ليفهم ال

الذنب إىل كبّبة ، كنا ذكره نفرع على ا٤بشهور ُب انقساـ (ٗأف الكبّبة الواحدة نضرة )
( ، قاؿ ُُ: نا فيها كعيد رديد)(، كقيلَُ: الكبّبة نا أكجب ا٢بد)كصغّبة، ٍب قيل

                                 
إنػػاـ ُب اللغػػة كاألدب نػػ  نصػػنفاتو الصػػحاح كديػػواف األدب ) ت :  إ٠باعيػػل بػػ  ٞبػػاد أبػػو نصػػر ا١بػػوىرم( ُ)

 (ُْٗ/  ُ( إنباه الركاة )َِٓ/  ِ( نعجم األدباء )ّٕٕ/  ُترٝبتو ُب : بغية الوعاة )  ىػ ( . ّّٗ
 .(ِٕ/ ُالصحاح ) ِ))
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ّ)
 .(ْ( يورة النور )ْ)
 .(َّْ/  ْ( حارية الرنلي )ُْٗ/  ْ( الديباج )ٓ)
 (ْٖٔ – ْٕٔ/ ّٙبرير الفتاكل ) ٔ))
 (ٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ْٗٔ/ ّٙبرير الفتاكل ) ٖ))
 (ّْٔ/  ِ( جواىر العقود )ُِٔ( ركضة ا٢بكاـ )ٗ)
 (ٕٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّٕٗ - ِٕٗ / ِ( ركض الطالب )َُ)
 (ِٖٗ/  َُ( النجم الوىاج )ٕٔٓ/  ّ( العباب )ُُ)
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كىم إىل ترجيح األكؿ أنيل كلك  الثاين أكفق ٤با ذكركا : ) كىذا أكثر نا يوجد ٥بم (ُالرافعي)
: ألف الربا كأكل ناؿ اليتيم كقطع الرحم كالعقوؽ ك٫بوىا ن  (  أمُِب تفصيل الكبا ر( /)

 (.ّالكبا ر نع أنو ال حد فيها )
( ٔ) ن  لعب بالنردرّب: "( لقولو ٓ) ( على الصحيح(ْ)ويحرم اللعب بالنرد)

ن  لعب بالنرد ( " ٖ( كركل أبو داكد)ٕفكأ٭با غهس يده ُب ٢بم )نزير كدنو " ركاه نسلم)
، ) كعلى األصح ( لكنو أرد كراىةَُ()ٗ: يكره كالشطرنج)"، كقيلفقد عصى اهلل كريولو

: )كينبغي (، قاؿ الزركشيُُ. قالو الرافعي)أربههها: الثاين ( ىو كبّبة أك صغّبة كجهاففهل 
(: ) ا٣ببلؼ ُْ( قاؿ ُب التحرير)ُّ( /)ُِأف يكوف فيها إذا لعب فيو ٦بانا ٖببلؼ ا٤بقانرة()

                                 
 .(ٔ/  ُّ( العزيز )ُ)
 ./ أ [ ن  جُِٕ( ]ِ)
 .(َِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٕٔتوقيف األحكاـ ) (ّ)
كتنقل فيهػا ا٢بجػارة علػى حسػب نػا يػأٌب بػو  : لعبة ذات صندكؽ كحجارة، كفصْب، تعتهد على ا٢بظالنرد( ْ)

 ( .َْٗ)( ا٤بصباح ا٤بنّبُِْ/  ّالفص.  لساف العرب )
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ٓ)
 (َْٗ)باح ا٤بنّب( ا٤بصُِْ/  ّ، كرّب بعُب حلو   . لساف العرب )النرد: ( النردرّب ىؤ)
( عػػػ  بريػػػدة بػػػ  ا٢بصػػػيب َِٔٔ( )َُٕٕ/ ْ( صػػػحيح نسػػػلم كتػػػاب الشػػػعر بػػػاب النهػػػي عػػػ  النردرػػػّب )ٕ)

 رضي اهلل عنو .
( عػػػػ  أيب نويػػػػى ّْٖٗ( )ِٖٓ/ ْ( يػػػػن  أيب داكد كتػػػػاب األدب بػػػػاب ُب النهػػػػي عػػػػ  اللعػػػػب بػػػػالنرد )ٖ)

( رقػػػػػم َِّ/ْابػػػػػ  ناجػػػػػو كتػػػػػاب األدب ، بػػػػػاب : اللعػػػػػب بػػػػػالنرد )األرػػػػعرم رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو ، ك يػػػػػن  
 (ِْٖ/ ٖ(  كصححو ُب اإلركاء )ِّٕٔ)

( الشطرنج لعبة تعلب على رقعة ذات أربع كيتْب نربعا ٛبثل دكلتْب ، كىي نأ)وذة ن  ا٤بشاطرة كالقسػهة . ٗ)
 (ُّٔ(  ا٤بصباح ا٤بنّب )َّٖ/  ِانظر : لساف العرب )

 (ُِٖٖ - ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ْٖٖ/  ْ( بداية احملتاج )َُ)
 .(ُٖ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 (ََُ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 / أ [ ن  بْٔٗ( ]ُّ)
 (ْٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُْ)
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( فهو قوم ّ( كا٤بختصر)ِ، كعلى الكراىة ُب األـ)(ُ، نص على التحرمي ُب حرنلة)قوالف
 .)بلفا ٤با توٮبو عبارتو كصححو ٝباعة (

: على ا٤بذىب كال ٰبـر ؛ ألف األصل اإلباحة كألف م( أْ( ) ويكره شطرنج: ) قولو
كاف يلعب ( أنو  ٕ)( ع  يعيد ب  جبّبٔ( كركل الشافعي)ٓفيو تدبّبا فأربو اللعب با٢براب)

(: )كإ٭با كرىو ٖهقي )، قاؿ البيبو كىو نستدير كال يراه، أم: كمل ينكر عليو فكاف إٝباعا
، كذكر أنو قوؿ علي كاب  عهر م ن  ٰبتج بقولو، كنعهالشافعي؛ ألف الذي  كرىوه أكثر

 (.َُ( ، كقيل : نباح ال كراىة فيو )ٗكغّبٮبا( ، كاحتج ا٤بانعوف بأ)بار ضعيفة)
: ٰبـر باإلٝباع كها أرار ( أمُُ( ) فإن شرط فيو مال من الجانبين فقمار : )قولو
: ) كإ٭با مل ترد رهادتو إذا مل يقانر للخبلؼ فيو( كإ٭با (ُّ، قاؿ البيهقي)(ُِاألـ)إليو ُب 

( على إطبلؽ األصحاب ُْعدؿ ا٤بصنف ع  التحرمي إىل القهار تنصبل ع  اعَباض اإلناـ)
) من : نفسو ال يتغّب بو، كاحَبز بقولو، فإف احملـر ىو ا٤بقَبف بو ذلك كالشطرنج ُب التحرمي

                                 
قيػو احملػدث  لػـز الشػافعي ب  ٰبٓب أبو حفػص التجيػيب نػوىل بػِب زنيلػة ا٤بصػرم اإلنػاـ الف حرنلة ب  عبد اهلل( ُ)

( ، طبقػات ُِٕ/  ِترٝبتو ُب : طبقػات الشػافعية الكػربل ) ىػ ( . ِّْكتفقو بو كنقل علهو ، ) ت : 
 .(َّٕ/  ُ( حس  احملاضرة )َٖالفقهاء للشّبازم ) 

 (ُْٓ/ ٕ( األـ )ِ)
 (َْٖ( ٨بتصر ا٤بزين )ّ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ْ)
 (َٕٓ/  ْاحملتاج ) ( نغِبٕٕٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (َْٖ( ٨بتصر ا٤بزين )ٔ)
ب  ىشاـ أبو ٧بهد األيدم الواليب نوالىم تابعي جليل ، كػاف فقيهػا فاضػبل زاىػدا ) ت :  يعيد ب  جبّب( ٕ)

 ( ُُ/ ْ( هتذيب التهذيب )ُٕ/  ُ( تذكرة ا٢بفاظ )ِِٕ/  ْىػ ( . ترٝبتو ُب : ا٢بلية ) ٓٗ
 (ُِِ-ُُِ/ َُ( السن  الكربل للبيهقي )ٖ)
 (ِٕٓ/ْ( ؛ نصب الراية  )ُِِ/َُ(  انظر : السن  الكربل للبيهقي )ٗ)
 (ِٓٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َٖٔ( توقيف ا٢بكاـ )َُ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 .(َُّ/ ٖ( األـ )ُِ)
 .(ُِِ/ َُ( السن  الكربل للبيهقي )ُّ)
 .(َِ/  ُٗ) ( هناية ا٤بطلبُْ)
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لب فبل قهار كال ترد عها إذا أ)رجو أحدٮبا لعبد لو إف غلب كيأ)ذه إف غ (ُ) الجانبين (
: ) لكنو عقد (، كقاالْ( كالنوكم)ّ، كتبعو الرافعي)(ِ. قالو ُب ا٤بعتهد كغّبه)بو الشهادة

: ) كُب ٙبرير ا١برجاين : إف أ)رج (ٓ، قاؿ الزركشي)ابقة على غّب آلة قتاؿ فبل يصح (نس
؛ ألنو نسابقة باطلة فهي )طأ بتأكيل( ، كنقلو ُب مل ترد بو أحدٮبا أك غّبٮبا عوضا

رد رهادة ن  أ)ذه، : ) إف ُب تعليق الشيخ أيب حاند تاُب للركياين، كقاؿ( ع  الكٔالتحرير)
فحش أك إ)راج صبلة ، )كيشَبط للجواز أيضا أف ال يقَبف بو قاؿ البلقيِب: كىو ا٤بعتهد (

و اللعب ، بل رغلهادتو فإف مل يعتهد اإل)راجردت ر، فإف كجد ذلك ع  كقتها عهدا
( ٗ( كا١برجاين كالصيهرم)ٖ، كأ٢بق بو ا٤باكردم)(ٕ، فإف تكرر ننو فسق كإال فبل)فخرجت

 .(َُاللعب بو على الطريق فَبد رهادتو()

 :فروع  تعم بها البموى
( فكر كحذؽ حٌب ُِفيو /)؛ ألنو ليس ( كالظاىر فيو التحرميُُ)بالطاب) اللعب 
( كىذا إذا )لي ع  ُّ، كنثلو الكنجفة)، بل ىو على الغا ب فأربو النرديلحق بالشطرنج

                                 
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ُ)
 (ْٕٗ/  ِ( ركض الطالب )ٗٔٓ/  ّ( العباب )ِ)
 (ُُ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ِِٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (َُٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ُٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٔ)
 (ْٖٗ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 (ُٕٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ٖ)
 (ُٖٔ( كف الرعاع )ٗ)
 ( نكرر ُب بَُ)
( الطاب : أربع قصبات ، لكلو بط  كظهر، كطريقة اللعب هبا أف ترنى ىذه القصبات ، ٍب ينظر كم فيهػا ُُ)

 بطػػػ ، ككػػػم فيهػػػا ظهػػػر، ٍب يرتػػػب علػػػى ذلػػػك نػػػا اتفقػػػا عليػػػو أك اقتضػػػتو قاعػػػدة ىػػػذه اللعبػػػة.  كػػػف الرعػػػاع
(ُِٗ.) 

 / أ [ ن  أّٗٗ( ]ُِ)
 (.ُّٗاع ): أكراؽ نزكقة ننقورة بنقوش  ، كأصلها تركي. كفُّ الرع ( الكنجفةُّ)
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( ُب باب ُ، كأنا اللعب با٣باًب فهقتضى كبلـ الرافعي)لعوض، فإف كاف فيو فحراـ ببل ركا
، كأنا اللعب بو صرح الصيهرم ىناا٤بسابقة ٘بويزه ؛ألنو ننع ا٤بسابقة عليو بالعوض، ك 

( ّكقاؿ الشيخ إبراىيم ا٤بركذم كالبغوم)( فيو الكراىة كالشطرنج ،ِبا٢بهاـ فأطلق الشافعي)
( ْ، كقاؿ القاضي ا٢بسْب)ُب تعليقهها كصاحب الكاُب: ) إنو أحس  حاال ن   الشطرنج (

، قاؿ كد الشهادة(، فإف فعل فحراـ نرد : ) ىذا نا مل يسرؽ بو طيور الناسُب تعليقو
ة( كقاؿ : )كٰبـر التحريش بْب الكبلب كالديوؾ ٤با فيو ن  إيبلـ ا٢بيواف ببل فا د(ٓا٢بليهي)

، كُب نعناه ا٥براش بْب قيص القركد ؛ ألف فيو تعذيبا ٥بم: كٰبـر تر اب  يراقة ُب أدب الشهود
ألف فيو إعانة ٥بم على  التفرج على ىذه األرياء احملرنة؛ الديكْب كالنطاح بْب الكبشْب كٰبـر

 .(ٔ، ككذلك على ن  يلعب بالعصفور ( قالو الزركشي )ا٢براـ
( أف غبلنا أيودا يقاؿ لو ٖ( ٤با ُب الصحيحْب)ٕ) ويباح الحداء وسماعو (قولو ) 

كركل  ( ا٢بديث يا أ٪بشة ركيدؾ: ) فقاؿ لو لنيب ( حدا ُب بعض أيفار اٗأ٪بشة)
، ( حرؾ بالقـو فاندفع ير٘بز(: ) ُُقاؿ لعبد اهلل ب  ركاحة) ( أنو َُالنسا ي ُب ا٤بناقب)

                                 
 (ُٕٕ/ ُِ( العزيز )ُ)
 (َُّ/ ٖ( األـ )ِ)
 (ِْٔ/ ٖ( التهذيب )ّ)
 (ِٓٗ/ َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ٖٗ/ ّ( ا٤بنهاج ُب رعب اإلٲباف )ٓ)
 (َُُ - َُٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٔ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ٕ)
( ُْٗٔ( )ّٓ/  ٖ( صحيح البخارم كتب األدب باب نا ٯبوز ن  الشعر كالرجز كا٢بداء كنا يكره ننو  )ٖ)

كصػػحيح نسػػلم كتػػاب الفضػػا ل بػػاب ُب رٞبػػة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم للنسػػاء كأنػػر السػػواؽ نطايػػاى  
 عنو .( ع  أنس رضي اهلل ِِّّ( )ُُُٖ/ ْبالرفق هب  )

ترٝبتػػو ُب :  عبػػد حبشػػي يكػػُب بػػأيب ناريػػة رضػػي اهلل عنػػو  كػػاف حسػػ  ا٢بػػداء كال تعػػرؼ يػػنة كفاتػػو. أ٪بشػػة( ٗ)
 ( ِْٖ/  ُ( أيد الغابة )ِٗٔ/ ُ( اإلصابة )َُْ/ ُااليتيعاب )

 (ُْٖٗ( )ّْٗ/  ٕ) عبد اهلل ب  ركاحة( السن  الكربل للنسا ي  كتاب ا٤بناقب باب َُ)
ب  ثعلبة أبو ٧بهد األنصارم ا٣بزرجي رضي اهلل عنو راعر جواد رجاع ، أحد النقباء  عبد اهلل ب  ركاحة( ُُ)

 (ِٕ/ ْ( اإلصابة )ٖٖٗ/ ّ( االيتيعاب )ُُٖ/  ُىػ ( .ترٝبتو ُب : حلية األكلياء ) ٖ) ت : 
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( ِ)اب  عبد الرب( صرح بنفي ا٣ببلؼ فيو ُك٤با فيو ن  إيقاظ النواـ كتنشيط اإلبل للسّب)
 ( .ٔ: لو قيل بايتحبابو لكاف أقرب)(ٓ( كقاؿ بعضهم /)ْ( كغّبٮبا)ّرطيب)كالق

  :فائدتان
: كايتهاعو ؛ ليدؿ على السهاع ن  باب أكىل ، كا٢بداء با٤بد نع كاف ينبغي أف يقوؿ

، دم )لف اإلبل ن  رجز الشعر كغّبه( ٗبا ينشده ا٢بإضم ا٢باء ككسرىا فسره األزىرم)
 ، كالصواب األكؿ.ى الرجز( علٖكقصره ) ا٤باكردم)

 ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱٱ:َُ( لقولو تعاىل (ٗ)ويكره الغناء ببل آلة وسماعو(: ) قولو
( كركاه ُّ( ركاه ا٢باكم كصححو) ىو الغناء: ) (ُِ( قاؿ اب  نسعود)ُُ) َّ  زئ رئ

                                 
 (ّْٗ/  ْ(  الديباج )ْٖٗ/  ْ( بداية احملتاج )ُ)
( يويػػف بػػ  عبػػد اهلل بػػ  ٧بهػػد بػػ  عبػػد الػػرب أبػػو عهػػر النهػػرم القػػرطيب حػػافظ ا٤بغػػرب صػػاحب التصػػانيف ِ)

/  ْترٝبتو ُب :   ترتيب ا٤بدارؾ ) ىػ ( . ّْٔالفا قة ن  نصنفاتو االيتيعاب التههيد االيتذكار ) ت : 
 (ٕٕٔ/  ِ( الصلة )ُُِٖ/  ّ( تذكرة ا٢بفاظ ) َٖٖ

األنصػػارم القػػرطيب فقيػػو نفسػػر  حسػػ  التصػػنيف، لػػو تصػػانيف نفيػػدة ننهػػا:  ٧بهػػد بػػ  أٞبػػد أبػػو عبػػد اهلل( ّ)
 :  تػػػاريخ .ترٝبتػػػو ُبى (  ُٕٔ؛ التػػػذكرة ُب أحػػػواؿ ا٤بػػػوتى كأنػػػور اآل)ػػػرة. ) ت  ا١بػػػانع ألحكػػػاـ القػػػرآف

 (.  ّّٓ/ٓ(؛ رذرات الذىب )ٕٓ/َٓاإليبلـ )
 (ُٔٔ/ َُ( ، فتح البارم )ُُْ/ ُٔ( ، ا١بانع ألحكاـ القرآف )ُّٖ/ ُْ( التههيد )ْ)
 / ب [ ن  جُِٕ( ]ٓ)
 (ٖٕٓ/  ْ( زاد احملتاج ) ٔ)
 .(ُُِ/ ٓ( هتذيب اللغة )ٕ)
 .(ُٓٗ/  ُٕ( ا٢باكم )ٖ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ٗ)
 .ط ن  ب( ياقَُ)
 .(ٔ( يورة لقهاف )ُُ)
بػػ  غافػػل أبػػو عبػػد الػػرٞب  ا٥بػػذيل رضػػي اهلل عنػػو نػػ  السػػابقْب إىل اإليػػبلـ كىػػاجر  عبػػد اهلل بػػ  نسػػعود( ُِ)

( تػذكرة ا٢بفػاظ ٕٖٗ/ ّىػػ ( .ترٝبتػو ُب :  االيػتيعاب ) ِّا٥بجرتْب ، كاف ن  علهاء الصػحابة )ت : 
 (ُٖٗ/ ْ( اإلصابة )ُّ/  ُ)

 (ِّْٓ( )ْْٓ/  ِ(  ا٤بستدرؾ  ، كتاب تفسّب يورة لقهاف )ُّ)
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( ن  قصة ّ( ٤با ُب البخارم)ِ، كليس ٕبراـ) ( ع  اب  عباس كٝباعة ن  التابعْبُالبيهقي)
: (، كقيلْ: ٰبـر ٠باع كثّبة دكف قليلو)، كقيلالنيب ا١باريتْب اللتْب غنيا يـو عيد ٕبضرة 

حفظ حرنة : إذا يلم ن  تضييع فرض كمل يَبؾ ، كقاؿ األيتاذ أبو ننصور(ٰٓبـر نطلقا)
عو ن  الرجل كمل يسهعو على قارعة : كنذىب الشافعي ا١بواز إذا ٠بالشارع فهو ٧بهود، قاؿ

، كتبو على أف احملـر ننو على جعل  : كنص الشافعي ُب بعضيق كمل يقَبف بو نكركه، قاؿالطر 
( ٖ()ٕ)اب  حـز( ك ٔ،  ك٫بوه قوؿ الغزايل)كاُب: إف صحت النية فيو مل يكرهكقاؿ صاحب ال
، كإف مل ينو فهو عاص ، أك على نعصيةكيح ليتقول على الطاعة فهو نطيعإف نول بو الَب 

: ن  ٠بع رياا ذا كجهْب فقاـ كضرب برجلو طربا بالذكر رياا فلغو، كقاؿ البغوم ُب تعليقو
، ، ىذا كلو ُب الرجلالفسق فحراـ ( مل ترد رهادتو فإف مل ٙبتهل إال رياا كاحدا كىوٗأنو /)

( كتبعو الرافعي َُأنا ا٤برأة األجنبية فالكراىة فيها أرد ٣بوؼ الفتنة قالو اب  الصباغ)
( ع  القاضي أيب الطيب أنو ال ٯبوز ٕباؿ عند ُِ، كحكى الغزايل ُب اإلحياء)(ُُىنا)

أصحاب الشافعي يواء كانت نكشوفة أك ن  كراء حجاب حرة أك أنة ككذا صرح بالتحرمي 

                                 
 (ِِٔ - ِِّ/ َُ( السن  الكربل )ُ)
 (َّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗٔٓ/  ّ( العباب )ِ)
( عػ  عا شػة رضػي ْٗٗ( بػرقم )ُٔ/ ِ( صحيح البخارم أبواب العيدي  باب ا٢بػراب كالػدرؽ يػـو العيػد )ّ)

  عنها .اهلل
 (ِٓٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٕٗ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ُُٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٕٓٗ/  ِ( ركض الطالب )ٓ)
 .(ُّٓ/  ٕ( الوييط )ٔ)
الفقيػػو الشػػاعر ، ذك فنػػوف  أبػػو ٧بهػػد األندلسػػي فاريػػي األصػػل ا٢بػػافظ علػػي بػػ  أٞبػػد بػػ  يػػعيد بػػ  حػػـز( ٕ)

 ْٔٓلػى نراتػب اإلٝبػاع  ) ت : كنعارؼ نصر ا٤بذىب الظاىرم باألندلس كناظر كصػنف ، نػ  كتبػو احمل
 .(ُْٓ/  ِ( الصلة )ُْٖ/  ُٖ( يّب أعبلـ النببلء )ِّٓ/  ّترٝبتو ُب :كفيات االعياف ) .ىػ(

 .(ّّّ/ ٗ( احمللى )ٖ)
 ./ ب [ ن  بْٔٗ( ] ٗ)
 (.ْْٓ / ِ( الشانل )َُ)
 .(ُْ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 .(َِْ/ ِ( إحياء علـو الدي  )ُِ)
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ن  ايتهع إىل قينة صب ُب : ) عى أنو ال )بلؼ فيو نستدال ٕبديثالقاضي ا٢بسْب كاد
( ْ: ) عبيد ب  ىشاـ ا٢بليب)(ّ، كادعى اب  حـز فيو الوضع قاؿ)(ِ(( )ُ) اآلنك أذنو

، كىذا ىو ا٣ببلؼ السابق أف بل ىو نعركؼ كثقو أبو داكد كغّبه، ٦بهوؿ (، كليس كها قاؿ
، فإف صوت ) كقضيتو ا)تصاص ا٣ببلؼ با٢برة :( ٓصوهتا ىل ىو عورة ، قاؿ الزركشي)

(، كالصواب ٙبرمي غناء األجنبية ٔاألنة ليس بعورة نطلقا لك  ا٣ببلؼ ٯبرم على حد يواء)
كإف قلنا إف صوهتا ليس بعورة ؛ ألف الغناء ا٤بلح  بالنغهات ا٤بؤثر بالتخنيث كالتغنج كها ىو 

ذلك الذم ٯبب أف يكوف ايل ع  رأف ا٤بغنيات الباعث على الفسق ال يشبو الصوت ا٣ب
( ٖ()ٕ، كيلتحق هبا األنرد ا١بهيل ، بل ىو أرد ، كقد نقلو أبو العباس القرطيب)٧بل ا٣ببلؼ

، قاؿ ( ٙبرٲبو نع اآللة (ٗ) ببل آلة (: ) هور ن  أباح الغناء ، كفهم قولوع  ٝب
، كقد يبق نثلو ع  : ) لك  القياس ٙبرمي اآللة فقط كبقاء الغناء على الكراىة (َُالزركشي)
 .بالشعر( : رفع الصوت( ُب العوض على الشطرنج، كالغناء بكسر الغْب كا٤بدُُاإلناـ)

                                 
 (؛ ا٤بصػػباح ا٤بنػػّبٕٕ/ُىػػو الرصػػاص ا٤بػػذاب كا)تلػػف ُب لونػػو . النهايػػة ُب غريػػب ا٢بػػديث كاألثػػر ) ( اآلنػػكُ)

(ِّ.) 
 (.ْْٗٓ( )ِٓ/َُ) ( قاؿ األلباين : باطل .  السلسة الضعيفةِّٔ/ُٓ( تاريخ دنشق ) ِ)
 (ّّْ/  ٗ( احمللى )ّ)
أبػػو نعػػيم القبلنسػػي جرجػػاين األصػػل قػػاؿ عنػػو أبػػو حػػاًب : صػػدكؽ كقػػاؿ النسػػا ي : لػػيس  ىشػػاـ ُعبيػػد بػػ ( ْ)

/  ٔتػو ُب : ا١بػرح كالتعػديل )ترٝب بالقوم ك قاؿ اب  حجر : صدكؽ تغػّب بػأ)رة ، كال تعػرؼ يػنة كفاتػو .
 (َُْ( التقريب )ٕٔ/ ٕ( هتذيب التهذيب )ٓ

 (ُُٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 ( ُب النسخ الثبلث ) على عدـ السواء ( كالتصويب ن  السراج الوىاج للزركشي                           ٔ)
الفقيػو احملػػدث، نػػ  نصػػنفاتو: "ا٤بفهػػم ٤بػػا  اإلنػػاـ ( أٞبػد بػػ  عهػػر بػػ  إبػػراىيم، أبػو العبػػاس القػػرطيب ا٤بػػالكي، ٕ)

ترٝبتو  ى(. ٔٓٔأركل ن  ٨بتصر صحيح نسلم"؛ " كشف القناع ع  نسألة الوجد كالسهاع". ) ت : 
 (ٕٖ/  ِفيات )( الواُب بالو  ُٓٔ/  ِنفح الطيب ) ( ُّْٖ/  ْ:  تذكرة ا٢بفاظ )ُب

 .(ُِ/  ٖ( ا٤بفهم )ٖ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( . ُُٗ – ُُٖ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 .(َِ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
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ويحرم استعمال آلة من شعار الشربة كطنبور وعود وصنج ومزمار عراقي قولو ) 
 ليكون  ن  أنٍب أقواـ يستحلوف ا٢بر كا٢بريرلقولو صلى اهلل عليو كيلم  (ُ)واستماعها ( 

( ْ( كأبو نعيم ُب ا٤بستخرج )ّ( ككصلو اإل٠باعيلي)ِكا٣بهر كا٤بعازؼ ركاه البخارم تعليقا)
، كا٤بعُب : آالت اللهو (: ) ا٤بعازؼ(ٔ( ، قاؿ ا١بوىرم كغّبه)ٓكأبو داكد بأيانيد صحيحة)
، ررب ا٣بهر الييها ن  قرب عهده بو( إىل ٖتدعو)( ]أهنا ٕفيو كها قالو ُب اإلحياء)

، كا٢بديث كا٤بعُب كها يدالف على الشرب كالتشبو بأىل ا٤بعاصي حراـ(  رعار أىل ٗكألهنا[)
: م ننو ٙبرمي االٚباذ ن  باب أكىل، كقولو، كفهاع يدالف على ٙبرمي االيتعهاؿٙبرمي االيته

، يو كها حكاه البندٯبي ع  األصحاباء إل( نبو بو على أف احملـر اإلصغَُ( )واستماعها)
(  .(ُِ( )ُُأنا إذا طرؽ ٠بعو ن  غّب قصد فبل ٰبـر

 (ُّ)ال يراع في األصح( : ) قولو
أف اب  عهر ٠بع زنارة راع فجعل إصبعيو ُب أذنيو ( ٤ُْبا ركل أبو داكد ع  نافع)

                                 
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ُ)
( َٗٓٓ( بػرقم )َُٔ/ ٕ( صحيح البخارم ، كتاب األرربة باب فيه  يستحل ا٣بهر كيسهيو بغّب ا٠بػو )ِ)

 أك أيب عانر األرعرم رضي اهلل عنو .. ع  أيب نالك
 (.ٕٔ/َُ) ( ك فتح البارمّْٖ/ُ( انظر : التقييد كاإليضاح )ّ)
 (.ٖٔ/َُ) ( انظر : فتح البارمْ)
 ( بدكف ذكر ا٤بعازؼ .َّْٗ( )ْٔ/ْ( ين  أيب داكد كتاب اللباس باب نا جاء ُب ا٣بز )ٓ)
 (.ِّّ) ( ا٤بصباح ا٤بنّبَُّْ/ْ) ( الصحاحٔ)
 (ِّْ/ ِ( إحياء علـو الدي  )ٕ)
 ( ُب ج : تدعوفٖ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٗ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)َُ)
 ( ُب ج : فبل ٙبرميُُ)
 (ِٕٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ُّ)
ترٝبتػو  ىػػ( . ُُٕ( نافع ا٤بدين نوىل اب  عهر كراكيتػو أصػلو نػ  الرببػر ، أثبػت النػاس ُب ابػ  عهػر ) ت : ُْ)

 (ٗٗ/  ُ( تذكرة ا٢بفاظ )ّٕٔ/  ٓ( كفيات األعياف )ُْٓ/  ُٖب : ا١برح كالتعديل )
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: (: ال رجع، ٍب قاؿُ، فلها قلت /): أتسهع ؟ فأقوؿ: نعم، كقاؿ لنافعكعدؿ ع  الطريق
)(ّ()ِ)اب  ناجو. ركاه يفعلو ىكذا رأيت ريوؿ اهلل  لها مل يانر : ) ف(ْ، قاؿ اب  حـز

أك ألنو ُب حالة ، كيد األذف تورعا ( ينو الراعي دؿ على جوازه (ٓ، كمل()نافعا  )بسداد أذنيو
( ُٕب اإليضاح تبعا للغزايل) كا١باجرني( ٔ، كىذا نا رجحو الرافعي)ذكر ليجتهع فكره

 .كغّبىم
( ٗألنو يطرب انفراده فحـر كسا ر ا٤بزانّب) (ٖ)قلت: األصح تحريمو واهلل أعلم ( )  

ره بسد أذنو ، كإ٭با مل يأن(، كإف صح فهو حجة ُب التحرميَُد). قالو أبو داك كا٢بديث ننكر
( ُِ، كرجحو البغوم)(ُُ: أتسهع )كمل يقل أتستهع( )؛ ألنو مل يصغ إليها، ك٥بذا قاؿ

( ع  الدكلعي ُْ( ، كحكى ا٤بصنف)ُّ، كجـز بو اب  أيب عصركف)كصاحب الكاُب
 .ترجيحو

                                 
 / أ[ ن  ج ِِٕ( ]ُ)
الربعي نوالىم ا٢بافظ ا١بحة حافظ قػزكي  صػنف ُب السػن  كالتفسػّب كالتػاريخ ) ( ٧بهد ب  يزيد أبو عبد اهلل ِ)

( النجػػػػـو َّٓ/  ٗ(  هتػػػػذيب التهػػػػذيب )َِِ/  ٓترٝبتػػػػو ُب :  الػػػػواُب بالوفيػػػػات ) ىػػػػػ ( . ِّٕت : 
 (َٕ/  ّالزاىرة )

يث ننكر ،ك ( كقاؿ : ىذا حدِْْٗ( )ُِٖ/ ْ( ين  أيب داكد كتاب األدب باب كراىية الغناء كالزنر )ّ)
 ( .َُُٗ( )ّٔ/ ُين  اب  ناجو كتاب النكاح باب الغناء كالدؼ )

 ( ّّٔ/  ْ( احمللى )ْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
 (ُٔ/  ُّ( العزيز )ٔ)
 (َّٓ/ ٕ( الوييط )ٕ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 (ْٖٗ/  ْ( بداية احملتاج )ْٓٗ/  ْ( الديباج )ٗ)
 (ِْْٗ( )ُِٖ/ ْالغناء كالزنر )( ين  أيب داكد كتاب األدب باب كراىية َُ)
 ( ياقط ن  بُُ)
 (ِٕٔ/ ٖ( التهذيب )ُِ)
 (ّْٖ( االنتصار )ُّ)
 (ِِٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُْ)
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  :فائدة
 ( .ُننو رجل يراع : ال قلب لو): الشبابة ٠بيت بذلك ٣بلو جوفها ، ك الّباع
( ع  الربيع ّ( أنا العرس فلها ركاه البخارم)ِ)ويجوز دف لعرس وختان(: ) قولو
فجعلت جويريات فجلس على فراري حْب بِب يب  : جاء النيب ( قالتْ)بنت نعوذ

فصل نا بْب ا٢ببلؿ كا٢براـ الدؼ ، كحس  الَبنذم حديث ) ا٢بديث يضرب  بالدؼ
، كأنا ا٣بتاف فلها ركل اب  أيب (ٕ( كا٢باكم)ٔ( حباف)ٓ( كصححو اب  /) كالصوت
 عنو كاف إذا ٠بع صوتا : ) نبات أف عهر رضي اهلل(، قاؿَُ( ع  اب  يّبي )ٗ()ٖريبة)

                                 
 ( .ٗٓٓ) ( ا٤بصباح ا٤بنّبُّٔ/  ٖ( لساف العرب )ُ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُْٕٓ( )ُٗ/  ُٕب النكاح كالوليهة )( صحيح البخارم كتاب النكاح باب ضرب الدؼ ّ)
ابػػ  عفػػراء األنصػػارية النجاريػػة رضػػي اهلل عنهػػا ٥بػػا صػػحبة كركايػػة كرػػهدت بعػػض الغػػزكات  الربيػػع بنػػت نعػػوذ( ْ)

ة ( اإلصػػابُّٕٖ/ ْ( االيػػتيعاب )ُْٓ/  ٓعبػػد ا٤بلػػك .ترٝبتهػػا ُب : أيػػد الغابػػة )  توفيػػت ُب )بلفػػة
(ٖ /ُِّ). 

 ./ ب [ ن  أّٗٗ( ]ٓ)
أبػػو حػػاًب التهيهػػي رػػيخ )رايػػاف ا٢بػػافظ ا٤بػػتق  صػػنف الصػػحيح كا٠بػػو األنػػواع  ٧بهػػد بػػ  حبػػاف بػػ  أٞبػػد( ٔ)

/  ِ( األنسػػػاب )ٔٔٓ/  ٖترٝبتػػػو ُب : الكانػػػل ) ىػػػػ ( . ّْٓكالتقايػػػيم كالتػػػاريخ كالضػػػعفاء ، ) ت :  
 .(َِٗ/ ّ( تذكرة ا٢بفاظ )َِٗ

( كحسنو ، ك ا٢باكم ُب َُٖٖ( )ّٖٗ/  ِ( ين  الَبنذم أبواب النكاح باب نا جاء ُب إعبلف النكاح )ٕ)
 ( كمل أره عند اب  حباف .َِٖٗ( رقم )ُِٗ/ِا٤بستدرؾ )

براىيم العبسي نوالىم أبو بكر ا٢بافظ اإلناـ العلم صنف ا٤بسند كا٤بصنف إ عبد اهلل ب  ٧بهد ب  أيب ريبة( ٖ)
( َْٗ/  ِ( نيػػػػػزاف االعتػػػػػداؿ )َُٔ/  ٓىػػػػػػ ( . ترٝبتػػػػػو ُب : ا١بػػػػػرح كالتعػػػػػديل )ِّٓكالتفسػػػػػّب ) ت : 
 .(ِ/  ٔهتذيب التهذيب )

( ِٗ/  ٔ( نصػػػػنف ابػػػػ  أيب رػػػػيبة كتػػػػاب النكػػػػاح بػػػػاب نػػػػا جػػػػاء ُب اللهػػػػو كُب ضػػػػرب الػػػػدؼ ُب العػػػػرس )ٗ)
(ُّْٔٓ). 

أبو بكر األنصارم نوىل أنس ب  نالك إناـ كقتو ، كاف عا٤با فقيها كرعا كثّب ا٢بديث )  ٧بهد ب  يّبي ( َُ)
/  ُ( النجػػػػـو الزاىػػػػرة )ُُٖ/  ْ( كفيػػػػات األعيػػػػاف )ِّٔ/  ِىػػػػػ ( . ترٝبتػػػػو ُب : ا٢بليػػػػة ) َُُت : 
ِٖٔ). 
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(: ) كاف إذا ٠بع صوت الدؼ ُ، كذكره الرافعي بلفظ)أنكره فإف عريا أك )تاف أقره (
عبّبه ، كظاىر تفإف كاف ُب النكاح اك ا٣بتاف يكت، كإف كاف غّبٮبا عهل بالدرة (، بعث

ديث ايتحبابو، كيؤيده ا٢ب( بِ، لك  جـز البغوم ُب ررح السنة)با١بواز اإلباحة اجملردة
 .السابق

 :فائدة
( ُب ْ، كقاؿ القاضي عياض)(ّ. قالو ا١بوىرم)الدُّؼ بضم الداؿ، كالفتح لغة

، كأنا ا٤بربع الذم بوجهْب فهو (ٓ، كىو الغرباؿ)تنبيهات: ىو ا٤بدكر ن  كجو كاحدال
 .(ٔا٤بزىر)

، ككل يركر حادث ن  ( أم: لقدـك غا بٕ)وكذا غيرىما في األصح( : ) قولو
يديو بالدؼ إف قاؿ للٍب نذرت أف تضرب بْب  ؛ ألف النيب (ٖء نريض ك٫بوٮبا)كالدة كرفا

يـو ( الضرب بو َُ، كُب البخارم)(ٗ( حسنو الَبنذم) أكؼ بنذرؾ: ) رجع ن  يفره يا٤با
اب  أيب  ( كتبعهمُِ، كجـز بو العراقيوف)( ع  اب  عباسُُ، كالثاين ا٤بنع ركاه البيهقي)العيد

                                 
 .(ُٔ-ُٓ/ ُّ( العزيز )ُ)
 .(ْٕ/ ٗ( ررح السنة )ِ)
 .(ُِّٔ/ ْ( الصحاح )ّ)
أبػػو الفضػػل القاضػػي عػػامل نتفػػن  ، نصػػنف نكثػػر ، نػػ  نصػػنفاتو  عيػػاض بػػ  نويػػى بػػ  عيػػاض اليحصػػيب( ْ)

/  ْتػو ُب : تػذكرة ا٢بفػاظ ) ىػػ (. ترٝب ْْٓالشفا اإلكهاؿ ُب رػرح صػحيح نسػلم التنبيهػات ، ) ت : 
 .(ِِِ/  ْ( اإلحاطة ُب أ)بار غرناطة ) ّْٖ/  ّ( كفيات األعياف )  َُّْ

 (.ْٖٔ/ِ) ( ؛ ا٤بعجم الوييطُْٗ/  ُُ( لساف العرب )ٓ)
 .(ُِّ)( ؛ ا٤بصباح ا٤بنّبَُْ/  ِ( لساف العرب )ٔ)
 .(ٖٔٓالبْب )( ننهاج الطٕ)
 (ِٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِٖٔ( ركضة ا٢بكاـ )ٖ)
( كقاؿ َّٗٔ( )ِٔ/ ٔرضي اهلل عنو )  عهر ب  ا٣بطاب( ين  الَبنذم أبواب ا٤بناقب باب : ُب نناقب ٗ)

 (ُِْ/  ٖ: حديث حس  صحيح غريب ، كصححو األلباين ُب اإلركاء )
 ٯبو .( يبق ٚبر َُ)
 (.ِِِ/َُ( السن  الكربل )ُُ)
 (ِٕٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ِِٖ/ ُُ(  ركضة الطالبْب )ُِ)
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 .(ُعصركف)
( ، ككاف ّ( أم : على الصحيح إلطبلؽ األ)بار)ِ( )وإن كان فيو جبلجل: ) قولو

( ٓ، كصرح ُب احملرر)( لابل يوىم القطع بعدـ الفرؽْ) في األصح (: ) ينبغي أف يؤ)ر قولو
٢بلق (: ا٤براد با١ببلجل: الصنوج، كقد يراد هبا: إ، كقاؿ اب  أيب الدـ)( فيههأبا٣ببلؼ /)

 .الٍب تعهل على ا٤بزاىر
( كايع الطرفْب ٖ( ) ويحرم ضرب الكوبة وىي طبل طويل ضيق الوسط: ) قولو

( ركاه أبو  إف اهلل حـر ا٣بهر كا٤بيسر كالكوبة: ) : على الصحيح لقولو على األصح، أم
، ا٤بخنثْب فإهنم يعتادكف الضرب بو، كا٤بعُب فيو التشبو ب(ٗداكد كاب  حباف ُب صحيحو)

( بإباحة نا عداىا ن  ُُ، كصرح الرافعي)( فيو لعدـ صحة ا٣برب عندهَُكتوقف اإلناـ)
غّب تفصيل كها قالو ، كافههو كبلـ الكتاب لك  العراقيوف أطلقوا ٙبرمي الطبوؿ ن  الطبوؿ

( ُّكجـز بو القاضي ا٢بسْب كالبغوم)، (ُِ، كلك  نرادىم طبوؿ اللهو)صاحب الذ)ا ر
 .(ُ( كايتثُب ا٢برب كالعيد كا٢بجيج )ُْكصاحب الكاُب كا٢بليهي)

                                 
 (ّْٖ( االنتصار )ُ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُِِ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 .(ْٔٗ( احملرر )ٓ)
 ./ أ [ ن  بْٕٗ( ]ٔ)
 ده ُب أدب القضاء .( مل أجٕ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ك ابػػػػ  حبػػػػاف ُب صػػػػحيحؤّٗٔ( )ُّّ/  ّ( يػػػػن  أيب داكد كتػػػػاب األرػػػػربة بػػػػاب ُب األكعيػػػػة )ٗ)

 (ِِْٓ( )َٓٓ/  ٓ( كصححو األلباين ُب السلسلة الصحيحة )ّٓٔٓ( )ُٕٖ/ُِ)
 .(ِّ-ِِ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 .(ُٔ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 .للهم( ُب ب : اُِ)
 .(ِٕٔ-ِٔٔ/ ٖ( التهذيب )ُّ)
 =أبػو عبػد اهلل القاضػي البخػارم نػ  أصػحاب الوجػوه ُب ا٤بػذىب )  ا٢بسْب ب  ا٢بس  بػ  ٧بهػد بػ  حلػيم( ُْ)
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، (ّ، كىو ُب الصحيحْب)فبل ٰبـر لزف  ا٢ببشة ُب ا٤بسجد :( أمِ( )ال الرقص: )قولو
؛ ألنو (: ) كذا ايتدلوا بو، كفيو نظرٓ، قاؿ الزركشي)(ْ. قالو ا١بوىرم كغّبه)الزف : الرقصك 

ُب ركاية نسلم أنو كاف ، على أف ١بهاد فبل يقتضي اإلباحة ا٤بطلقةللتنشيط على ا٢برب كا
(: يكره ٕ، كقاؿ القفاؿ)(ٔ، ككذا ُب الوييط)كأطلق الفوراين ُب العهد اإلباحة، يـو العيد

، كأرار القاضي ا٢بسْب كالغزايل ُب (ٗ( كالبسيط)ٖ، كجـز بو ُب النهاية)٣بـر ا٤بركءة
نوف بوجد فيجوز ٥بم كيكره لغّبىم، ( بْب أرباب األحواؿ الذي  يقو ُُللتفصيل) (َُاإلحياء)

، كنقل الشيخ إبراىيم ا٤بركذم ع  القاضي رد الشهادة بو لغّب كصرح بو األيتاذ أبو ننصور
: ) ال حاجة اليتثناء أصحاب األحواؿ ألنو (ُِ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)أصحاب األحواؿ(

 بإباحة كال غّبىا (.ليس باال)تيار فبل يوصف 
( أم : فيحـر ، كذا نقل ُ( )إال أن يكون فيو تكسر كفعل المخنث: ) (ُّ)قولو()

                                 

(  ََُّ/  ّ( تػػػػذكرة ا٢بفػػػػاظ ) ّّّ/  ْىػػػػ ( . ترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػات الشػػػػافعية الكػػػربل ) َّْت :  =
 (ُّٕ/  ِكفيات األعياف ) 

 .(ٕٖ - ٖٔ( كف الرعاع )ُ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
( كصحيح نسػلم  ْْٓ( )ٖٗ/  ُ( صحيح البخارم ، كتاب الصبلة : باب أصحاب ا٢براب ُب ا٤بسجد )ّ)

( ِٖٗ( )َٖٔ/  ِكتػاب صػػبلة العيػدي  : بػػاب الر)صػػة ُب اللعػب الػػذم ال نعصػػية فيػو ُب أيػػاـ العيػػد )
 ع  عا شة رضي اهلل عنها .

 (.َُِ)( ؛ ا٤بصباح ا٤بنّبِِٕأياس الببلغة ) (ُُِّ/ٓ) ( الصحاحْ)
 (ُُْ - َُْ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 .(ِّٓ/ ٕ( الوييط )ٔ)
 (َّٓ/ َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ِٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (َٗٓط )( البسيٗ)
 (َِٕ-ِٗٔ/ ِ( إحياء علـو الدي  )َُ)
 ( ُب ب : التفصيل ُُ)
 (ْٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُِ)
 ( ياقط ن  بُّ)
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( ايتثناءه ع  ا٢بليهي فقط ، فقاؿ : ) إنو ٰبـر على النساء كالرجاؿ( قاؿ ِالرافعي)
مل يك  فيو تث  ( أنو إف ٓ( نظر ، فإف الذم ُب كتاب ا٢بليهي)ْ: ) كفيو /)(ّالزركشي)
، كال يلـز ننو التحرمي عند التكسر فقد يكوف نكركىا كها صار فبل بأس بو. انتهى كتكسر

للتشبو  : ) إف كاف التحرمي(ٔ، كقاؿ البلقيِب)علي فيها نقلو عنو اب  أيب الدـ(إليو الشيخ أبو 
، كال ٰبـر لع  ا٤بتشبهْب ن  الرجاؿ بالنساء، فإ٭با ٰبـر على الرجاؿ لبا٤بخنث ا٤بتشبو بالنساء

 على ا٤برأة فإنو ال دليل يقتضي التحرمي (.
 فرع 

النوف ، كا٤بخنث بكسر حراـ ٤با فيو ن  التشبو بالنساء التصفيق باليد الرجاؿ للهو
 .(ٕ: كىو الذم يتخلق بأ)بلؽ النساء )كفتحها كالكسر أفصح

صلى اهلل عليو كيلم كاف ؛ ألنو (ٗ(  باإلٝباع )ٖ)ويباح قول شعر وإنشاده( : ) قولو
، كايتنشد ن  رعر أنية ب  (ُُ( كعبد اهلل ب  ركاحة)َُ، ننهم حساف ب  ثابت)و رعراءل

                                 

 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 .(ُٔ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ُُْ( السراج الوىاج للزركشي )ّ)
 / ب [ ن  ج ِِٕ( ]ْ)
 (؛ُٕ/ّ) ( ا٤بنهاج ُب رعب اإلٲبافٓ)
 .(ْٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٔ)
 .(ٕٗ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ُِٖ/  ُ( الصحاح )ٕ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .(ِّ( كف الرعاع )ُْٔ/  ُْ( ا٤بغِب )ٗ)
 عنو رػاعر النػيب صػلى اهلل عليػو كيػلم أبو الوليد األنصارم النجارم رضي اهلل حساف ب  ثابت ب  ا٤بنذر( َُ)

( أيػػد الغابػػة ُّْ/ ُترٝبتػػو ُب :  االيػػتيعاب ) نؤيػػد بػػركح القػػدس عهػػر طػػويبل تػػوُب ُب )بلفػػة نعاكيػػة .
 (ِٕٕ/  ِ( تاريخ اإليبلـ )ٓ/  ِ)

/  ْ)-رضي اهلل عنػو  -( كها جاء ُب صحيح نسلم ، كتاب الفضا ل ، باب : فضا ل حساف ب  ثابت ُُ)
رضػػي اهلل عنهػػا : أف ريػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم قػػاؿ: )) اىجػػوا  -( عػػ  عا شػػة َِْٗ( )ُّٓٗ

قريشػػا، فإنػػو ارػػد عليهػػا نػػ  ررػػق النبػػل. فأريػػل إىل ابػػ  ركاحػػة ؛ فقػػاؿ : اىجهػػم. فهجػػاىم فلػػم يػػرض ، 
 فأريل إىل كعب ب  نالك ، ٍب أريل إىل حساف ب  ثابت..... (( ا٢بديث.
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: ) إف ن  الشعر ٢بكهة( كذكر (ّ، كُب البخارم)(ِ( نا ة بيت ركاه نسلم)ُأيب الصلت)
 .اآل)رة كنا حث على نكاـر األ)بلؽ( أنو يستحب ننو نا حذر ن  ْا٤باكردم)
: فيحـر ُب الثبلث ، ( أمٓ)رض بامرأة معينة( إال أن يهجو أو يفحش أو يع: ) قولو

ألف ٲبتلئ : ) ، كٞبل الشافعي رضي اهلل عنو قولو (ٔأنا ا٥بجو فلئليذاء كلو كاف صادقا)
: ) (ٖبو عبيد)، كقاؿ أ( على ا٥بجو كالفحشٕ()جوؼ أحدكم قيحا )ّب لو ن  ٲبتلئ رعرا

: أف ٲبدح الناس ب عليو فينشغل ع  القرآف كالفقو(، كأنا اإلفحاش فا٤براد بونعناه أف يغل
، ككذا ترد رهادتو إذا  يذاء كاإلرهار، كأنا التعريض بانرأة نعينة فلها فيو ن  اإل(ٗكيطرم)

( ُُبيب)، كاحَبز با٤بعينة ع  التش(َُكاف يصف األعضاء الباطنة ٤با فيو ن  ىتك السَب)
، كنقتضى إطبلؽ (ُّ، ذكره البيهقي ُب يننو)(ُِبغّب ا٤بعينة فبل ترد رهادتو كها نص عليو)

                                 
ترٝبتػو  ىػػ ( . ٖالثقفي ، راعر جػاىلي أدرؾ اإليػبلـ كمل يسػلم ، ) ت :  و عثهافأنية ب  أيب الصلت أب( ُ)

( رػعراء النصػرانية قبػل ََٓ/  ٔ(. ا٤بفصػل ُب تػاريخ العػرب فبػل اإليػبلـ )ِْٕ/ُّب : البداية كالنهايػة )
 .(ُِٗاإليبلـ )

( ُٕٕٔ/  ْالشعر ، بػاب : ُب إنشػاد األرػعار كبيػاف أرػعر كلهػة كذـ الشػعر) ( صحيح نسلم، ُب كتاب ِ)
 رضي اهلل عنو. -( ع  الشىرًيد ب  يويد الثقفي ِِٓٓ)

(  ّْ/  ٖ؛ كتػػػاب األدب، باب:نػػػا ٯبػػػوز نػػػ  الشػػػعر كالرجػػػز كا٢بػػػداء كنػػػا يكػػػره ننػػػو ) ( صػػػحيح البخػػػارمّ)
 .-رضي اهلل عنو - أيب ب  كعب( ع  ُْٓٔ)

 .(َِٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ْ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(ِٕٓ/  ٖ(  السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٔ)
ـٌ الشػػعر ٕ) ( ُٕٗٔ/  ْ)( صػػحيح نسػػلم،  كتػػاب الشػػعر ، بػػاب : ُب إنشػػاد األرػػعار كبيػػاف أرػػعر كلهػػة كذ

(ِِٕٓ.) 
 ( .ُِٔ/ُ( غريب ا٢بديث )ٖ)
 .(ْٕٓ/ ْ( نغِب احملتاج )َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 .(ُِّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٔ/  ٖ( التهذيب )َُ)
 .(ُْٖ/  ُ( تشبيب الشعر : ترقيقو بذكر النساء. لساف العرب )ُُ)
 .(ُْٓ/ ٕ( األـ )ُِ)
 .(ِِْ/ َُ( السن  الكربل )ُّ)
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كجهاف ُب ( كأصلها ُ، لك  ُب الركضة)ال فرؽ بْب األجنبية كن  ٙبل لو ا٤بصنف أنو
: الصحيح أنو ترد رهادتو إذا ذكرٮبا ٗبا حقو اإل)فاء ، كالتشبيب التشبيب بالزكجة كاألنة

 .(ِكا٤برأة إذا عينو)  بالغبلـ
   :تنبيو

، كجـز بو ُب الشرح الصغّب أنو ال فرؽ بْب التصريح كالتعريض) قضية إطبلؽ ا٥بجو 
، كىو نقتضى كبلـ الشافعي ُب ،  لك  الدارني اغتفر اليسّب ننوْب القليل كالكثّبكال ب
سلم ، كأنا ، كىذا ُب ا٤ب(ْ. قالو الزركشي)( حيث قيده باإلكثار، كىو الصواب(ّاألـ)

، (ٔأنر حسانا فهجاىم) ؛ ألف النيب (ٓالكفار فيجوز ىجوىم كها قاؿ الركياين كغّبه)
: ) قضية االيتدالؿ ٚبصيصو با٢بربيْب ال ن  لو ذنة أك عهد ، كأ٢بق ُب (ٕقاؿ الزركشي)

( ا٢باء : نضارع َُ( بضم الياء ك ]كسر[)ٗ( ): )يفحش، كقولو( ا٤ببتدعة بالكفارٖاإلحياء)
 ( (.ُُش)أفح

( ألف نا ال ضابط لو ُب ُِ)والمروءة تخلق بخلق أمثالو في زمانو ومكانو(: ) قولو
 ، بل ٚبتلف با)تبلؼ، كاألنور العرفية قل نا تنضبطكال ُب اللغة يرجع فيو إىل العرؼالشرع 

، ٖببلؼ ا٤بركءة الفسق يستوم فيو الشريف كالوضيع ، فإفاألرخاص كالبلداف ٖببلؼ العدالة

                                 
 (ِِٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُ)
 (ِّٕ/  ِ( فتح الوىاب )ِِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِ)
 .(ُّٓ/ ٕ( األـ )ّ)
 .(ُْٖ - ُْٕ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 .(ِّْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٓ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ٔ)
 (ُْٖ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ِِٖ/  ِ( إحياء علـو الدي  )ٖ)
 (ٖٔٓاج الطالبْب )( ننهٗ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٥بانشَُ)
 (ِِّّ/  ٔ( الصحاح )ُُ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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، أك ٔبلد كبش ُب الصيف  ٖببل ( بطاقية كقهيص ُب الشتاءِ، فإذا )نشى()(ُٚبتلف)فإهنا 
نو مل يتخلق ٖبلق ؛ أل( ُب ا٤بركءةّ، كمل ٘بر عادة أىل البلد بذلك كاف قادحا /)تضييقاال 

: أف يصوف نفسو ن  األدناس (، كقيلْ: ا٤بركءة التحرز ٩با يسخر ننو كيضحك)أنثالو، كقيل
 ( .ٔ، رجحو القاضي ا٢بسْب كاقتصر عليو ُب الركضة)(ٓالناس) كال يشينها عند
فاألكل في سوق والمشي مكشوف الرأس وقبلة زوجة وأمة بحضرة : )  (ٕقولو /)

الناس وإكثار حكايات مضحكة ولبس فقيو قباء وقلنسوة حيث ال يعتاد وإكباب على 
نافاة ذلك للهركءة، ( أم ٤بٖ)لعب الشطرنج أو غناء أو سماعو وإدامة رقص يسقطها ( 

( ن  حديث أيب أنانة ٗ( ركاه الطرباين ُب نعجهو) األكل ُب السوؽ دناءة: ) كُب ا٢بديث
: ) كا٤بعتهد أنو (ُُ، قاؿ البلقيِب )(َُ، كنقتضى عبارتو يقوطها ٗبرة كاحدة /)بإيناد لْب

: ) ظاىر نص الشافعي (ُِ، كقاؿ الزركشي)قلة ا٤بباالة(ه تكرارا داال على البد ن  تكرار 
نا ىو )بلؼ ا٤بركءة قبلت  ( كجرل عليو العراقيوف كغّبىم أف ن  تعاطىُّرضي اهلل عنو)

: لو إذا مل يك  يوقيا ، كقد يقاؿ، إال أف يكوف األغلب عليو ذلك فَبد رهادتو( ك٧برهادتو
، ككذا لو دٮبو جوع فأكل أك عطش (ُْنف)إف ذكر ا٤بركءة يفههو فبل يرد على إطبلؽ ا٤بص

                                 
 (ٕٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِٗٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُ)
 ( ياقط ن  بِ)
 / ب [ ن  بْٕٗ( ]ّ)
 (ّْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِٖٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 (ٕٔٔ( كفاية اال)يار )ٔٗ/  ُٗ)( كفاية النبيو ٓ)
 (ِِّ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 / أ [ ن  أ ََْ( ]ٕ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِْٓٔ( )ْْٖ/  ٓ( ، كضعفو األلباين ُب السلسلة الضعيفة )ٕٕٕٗ( رقم )ِْٗ/ٖ( ا٤بعجم الكبّب )ٗ)
 ./ أ [ ن  ج ِّٕ( ]َُ)
 .(ٕٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُُ)
 .(َُٔوىاج للزركشي )( السراج الُِ)
 (ُٖٓ/ ٕ( االـ )ُّ)
 (َّٗ/  َُ( النجم الوىاج )ّْٕ/  ِ( جواىر العقود )ُْ)
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، لرافعي ٤بسألة ا١بوع، كمل يتعرض ا(ُفشرب فبل ترد بو رهادتو كها قالو البغوم ُب تعليقو)
: ) (ِ، قاؿ الزركشي)ات العارضة كها جـز بو ُب الكاُبككذا لو كاف صوفيا بريا ن  التكلف

( ُب ٞبل الطعاـ إىل ّالرافعي)، كىو ظاىر نا ذكره ضيتو طرده ُب اللبس كنا ُب نعناهكق
إذ مل يك  ٩ب   ، بل حكم البدف ٩با ليس بعورة كذلك(ْ، كليس ذكر الرأس للتقييد)بيتو(

يقتضي اعتبار ا١بهع ، كليس كذلك، فلو قاؿ  ، كتعبّبه بالناس ُب تقبيل الزكجةيليق بو
، فتقبيل ى ننهم(: ) كا٤براد: الناس الذي  يستحٓ، قاؿ البلقيِب)ٕبضرة الغّب لكاف أحس 

: )إكثار حكايات الزكجة ٕبضرة ا١بوارم أك الزكجات ال يعد ن  ترؾ ا٤بركءة( كقولو
، كُب نعُب لبس الفقيو ع  نفسو يقتضي أف القليل ٖببلفو : ع  غّبه أك( أمٔ)مضحكة( 

حيث ال : ) (، كقولوٕقباء عكسو كلبس ا٢بهاؿ لبس القضاة فإنو يتخذ نفسو ضحكة)
ي عوده إىل ا٤بشي كها يبق( : )كينبغ(ٗ، قاؿ الزركشي)ُب األ)ّب )اصة ( قيدٖ)يعتاد( 
، كيرجع ُب قدر ( أم: كإف مل يقَبف بو نا ٰبرنوَُ)وإكباب على لعب شطرنج(: ) كقولو

، (ُُاإلكباب إىل العادة كالتقييد بو يقتضي أنو ال يضر القليل ننو ، كىو كذلك ُب ا٣بلوة)
( ُْ، كا٤بنصوص)(ُّب على غناء إنا بنفسو أك بايتهاعو): كإكبا( أمُِ)أو غناء(: ) كقولو

                                 
 (ِّٔ/ ٖ( التهذيب )ُ)
 .(ُِٔ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 .(ِِ/ ُّ( العزيز )ّ)
 ( ُب ب : التقييد ْ)
 .(ٖٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٓ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِٗٓ/  ٖا٤بنهاج ) ( السراج على نكتٕ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٖٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َُّ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٕٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّ)
 (ُٖٓ/  ٕ( األـ )ُْ)
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أف اٚباذ الغناء صنعة ترد بو الشهادة ؛ ألهنا حرفة دنية كيعد فاعلها ُب العرؼ ٩ب  ال حياء لو 
؛ ( حقو أف يعرب بااليتهاعِ)أو سماعو( : ) ( ن  ايتثنا و، كقولوُ)بلفا ٤با قالو الرافعي )
، ٍب (، كا٤براد: ا٣بايل ع  التكسرْ: اإلكثار ننو)( أمّ)رقص( وإدامةألنو ا٤بؤثر ، كقولو : ) 

ع ١بناب ا٢بياء ، أنا ن  يرقص ظاىرا كحده فخاليفعلو )لوة نع أىل السَبىذا فيه  
 لك اك ُّٱٱ :( كنا بعده ٗبعُب أك كقولو تعاىلٓ)والمشي(: )كا٤بركءة بالكلية، كالواك ُب قولو

َّ (ٔ). 

 فائدة 
، كقلنسية بضم القاؼ إذا فتحت القاؼ ضهت بفتح القاؼ كالبلـ  قلنسوةيقاؿ: 

(، كالقباء ٩بدكد، ٕ. قالو ا١بوىرم)لقاؼ كسرت السْب كقلبت الواك ياءالسْب كإذا ضهت ا
عتو بأصابعك كل ريء ٝب، ك (: ) ٠بي بو الجتهاع أطرافوٗ()ٖ، قاؿ اب  ا١بواليقي)كىو عريب
 .و جعلو نذكرا(، فه  صرف(: )ٯبوز صرفو كتركوَُ، كقاؿ صاحب تثقيف اللساف)فقد قبوتو(
 (ُُ)واألمر فيو يختلف باألشخاص واألحوال واألماكن ( : ) قولو

ألف ا٤براد العرؼ فقد يقبح الشيء ُب رخص دكف غّبه ، كُب حاؿ دكف حاؿ ، فليس 

                                 
 .(ِِ/ ُّ( العزيز )ُ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(ٖٔٓاج الطالبْب )( ننهّ)
 .(َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 .(ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّ( يورة النساء )ٔ)
 .( ِْٖٓ/  ٔ( الصحاح )ٕ)
نػ  نصػنفاتو: رػرح ، إنػاـ ُب اللغػة كالنحػو كاألدب، ( ىو نوىوب ب  أٞبد ب  ٧بهػد، أبػو ننصػور ا١بػواليقيٖ)

( إنباه ّّٕ/  ّ( األنساب )َُٔ/  ُُترٝبتو ُب :الكانل ) ى( . َْٓأدب الكاتب؛ ا٤بعرب. ) ت : 
 (.ّّٓ/ّالركاة)

 (.َْٓ-َّٓ( ا٤بعرب ُب الكبلـ األعجهي على حركؼ ا٤بعجم )ٗ)
 (ُِٓ( تثقيف اللساف  )َُ)
 ( ٗٔٓ – ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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،  كقولو : ) (ُ، كُب قطر دكف قطر )ُب السوؽ نرة ا٣بلوة نرارا كلعبولعب الشطرنج ُب 
، ( صريح فيوّ، كالظاىر رجوعو ١بهيع نا تقدـ ، ككبلـ احملرر)( ٰبتهل رجوعو للرقصِ)فيو(

، ككذا  يظهر فيها ذلك بل تقبح بكل حاؿ، كأنا القبلة فبلأنا األكل كالشرب فسبق نا فيو
 اإلكثار ن  الضحك كالشطرنج.

ئة كحجامة وكنس ودبغ ممن ال تليق بو ]يسقطها فإن اعتادىا وحرفة دني: ) قولو
فؤلف داللتها  ( ٓ( أنا إيقاطها ٩ب  ال تليق بو[)ْ)وكانت حرفة أبيو فبل في األصح ( 

يق بو ككانت حرفة أبيو (، كأنا عدـ إيقاطها ٩ب  اعتادىا أم تلٔعلى قلة نركءتو ظاىرة )
ا)تبلؼ أنٍب : " (، كُب ا٢بديثٕفتعم الضركرة) ، كإال لتورع الناس ع  ىذه ا٢برؼفللضركرة

، ككجو نقابل األصح أف ُب ا)تياره ٥با ( با)تبلؼ ا٥بهم كا٢برؼٗ( كفسره ا٢بليهي)ٖ")رٞبة
: إف مل ٰبتج ٤بباررة النجاية قبل كإال (، كقيلَُنع اتساع طرؽ الكسب إرعار بقلة ا٤بركءة)

(، كقاؿ ُْ( الرافعي)ُّ، كايتحسنو /)(ُِكنا صححو ا٤بصنف قالو الغزايل)، (ُُفبل)
(: ) مل يتعرض ا١بههور ٥بذا القيد ، كينبغي أف ال يقيد بصنعة آبا و بل ينظر ىل ُٓا٤بصنف)

                                 
 (ّٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِٗٓ/  ٖج )( السراج على نكت ا٤بنها ُ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(ْٕٗ-ْٔٗ( احملرر )ّ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 .( ياقط ن  ج ٓ)
 (ٕٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ّّٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُّّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 (.ٕٓ( )ُُْ/ُالسلسلة الضعيفة ) ( قاؿ األلباين : ال أصل لو  .ٖ)
 (َِٕ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ِِّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ََّ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ُُٖ/  ُٗ( كفاية النبيو )َٔٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ّّٓ/ ٕ( الوييط )ُِ)
 / ب [ ن  ج ِّٕ( ]ُّ)
 (ِِ/ ُّ( العزيز )ُْ)
 (ِّّ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُٓ)
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 يليق بو ىو أـ ال ؟ (
 تنبيو 

( كا٤بصور ال تقبل رهادهتم ؛ ألف رعارىم )التلبيس ّ( كالكاى )ِ( كالعراؼ)ُا٤بنجم)
داف باطلة، ، ك٩با عهت بو البلول الكسب بالشهادة نع أف رركة األب(ٓ( العانة )ْى()عل

، ال ييها إذا ننعنا أ)ذ األجرة على التحهل ككاف يأ)ذ كال يكتب كذلك قدح ُب العدالة
: كأيلم طريقة فيو أف يشَبم ( بذلك،  قاؿ بعض ا٤بتأ)ري ٔفإف نفوس رركا و ال تطيب /)

، فإف الشركة فيها ا٤بتساكم ُب لى قدر نا لكل كاحد ن  ٜب  الورؽسم ع( كيقٕكرقا نشَبكا)
 .(ٖالعهل )

 فائدة 
( ، قاؿ َُ، كأنا غّب ا٤بههوز فهو القريب قالو ُب الصحاح)(ٗدنياة نههوز ٗبعُب دكف)

 .عهي ًدنٍػيىٌة كًدنٍػيىا ٢بىيا ( : ) كىو اب (: ) الدناكة: القرابة (، ٍب قاؿُُُب القانوس)
: ٯبر إىل نفسو أك يدفع ( أمُِ)والتهمة أن يجر إليو نفعا أو يدفع عنو( : ) قولو
( ُفترد شهادتو لعبده ومكاتبو وغريم لو ميت أو عليو )حجر()( ) ُّع  نفسو)

                                 
 (  ِّٖىو الذم يستدؿ باألحواؿ الفلكية على كقوع ا٢بوادث األرضية .  تيسّب العزيز ا٢بهيد ) ( ا٤بنٌجم :ُ )
 (  ِّٖ( العرٌاؼ : ىو ن  يدعي نعرفة ا٤بسركؽ كنكاف الضالة ٗبقدنات كأيباب .  تيسّب العزيز ا٢بهيد )ِ)
 (  ُِّٕب ا٤بستقبل .  تيسّب العزيز ا٢بهيد )( الكاى  : ىو الذم ٱبرب ع  ا٤بغيبات ّ)
 ( ياقط ن  ج ْ)
 (ْٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّٗٓ/  ّ( األنوار )ٓ)
 ./ أ [ ن  ب ْٖٗ( ] ٔ)
 ( ٕٕٓ/  ْ(  ُب النسخ الثبلث ) كرؽ نشَبؾ ( كالتصويب ن  نغِب احملتاج )ٕ)
 (ََّ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 (ِّٕ/  ُْلعرب )( لساف اٗ)
 ( ُِّْ/ ٔ( الصحاح )َُ)
 (َّْ/  ِ( القانوس احمليط )ُُ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِّٕ/  ِ( فتح الوىاب )ّٕٔ/  ْ( التدريب )ُّ)
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( ْ، كقيده ُب احملرر)ال فرؽ بْب العبد ا٤بأذكف كغّبه(: ) (ّ، قاؿ الزركشي)(ِ)فلس(
سو، كأنا ُب ا٤بكاتب ك  نأذكنا كانت رهادتو لنف؛ ألنو إذا مل ي( كأصلها با٤بأذكفٓكالركضة)

ألنو بصدد العود إليو عند ، ك (ٕ()ٔ؛ ألف ناؿ الكتابة يتعلق بو حق ا٤بوىل)فهو الصحيح
، كأنا رهادة (ٖ، فلو رهد لو ك ردت ٍب عتق فأعاد السيد مل تقبل على األصح)تعجيزه

(: ) كنقتضى كبلنهم ُُلزركشي )، قاؿ ا(َُ، كفيو كجو)(ٗالغرمي للهيت فلتعلق حقو بالَبكة)
ذا ، كعٌلٌلو بأنو إ( با٤بستغرؽُِ، كصورىا ُب البياف)بْب ايتغراؽ الَبكة الديوف أـ الأنو ال فرؽ 

ثبت صرؼ إىل دينو، كفيو  ، كأنا الشهادة للهفلس فؤلنو إذاثبت الدي  يتعلق بو حق الشاىد
عد ثبوت إعساره فاألصح ( عها لو رهد قبل ا٢بجر بُّ)حجر( : )كجو (، كاحَبز بقولو

؛ ألف و حكم ٗبالو للغرناء حاؿ الشهادة، ٖببلؼ ا٤بعسر؛ ألن(، كيفارؽ احملجورُْالقبوؿ /)
( ُٕ( : ) كذا رجحاه يعِب الرافعي)ُٔ، قاؿ الزركشي)(ُٓحقوقهم  تتعلق بذنتو ال ٗبالو)

                                 

 ( ياقط ن  جُ) =
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُُٕ( السراج الوىاج للزركشي )ّ)
 .(ْٕٗ( احملرر )ْ)
 .(ِّْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 .ُب ب الويل (ٔ)
 (ّْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّّٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 .(ِّٕ/  َِ( تكهلة اجملهوع )ُٓٔ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٖ)
 .(ِٖٔ/  ْ( إعانة الطالبْب )ِِٖ/ َُ( ٙبفة احملتاج )ٗ)
 .(ّّٓ( ا٤بطلب العايل )َُ)
 ( ُِٕ – ُُٕ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 .(َّٖ/ ُّ( البياف )ُِ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 ./ ب [ ن  أ ََْ( ]ُْ)
 (َِٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّْٖ/  ْ( عجالة احملتاج)ُٓ)
 (ُّٕ( السراج الوىاج  للزركشي )ُٔ)
 (ِْ/ ُّ( العزيز )ُٕ)
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البة بدينو فكاف  ا ا٤بط( صححا ا٤بنع ؛ ألنو يستفيد هبّ( كالركياين)ِ( لك  ا٤باكردم)ُكالنوكم)
 ، كىو ا٤بختار (.كاحملجور

 فائدة 
 (.  ْ: بضم التاء كفتح ا٥باء ، كأصل ىذه التاء كاك )التههة
( ألنو يثبت لنفسو يلطة التصرؼ ُب ا٤بشهود بو ، كال ٓ( )بما ىو وكيل فيو: )  قولو

ا ها دكاـ فرؽ بْب الوكيل ٔبعل كغّبه ، ككذا الوصي كالقيم كا٤بودع ُب ٧بل تصرفهم القتض
شهد ٤بوكلو بأف ، كىذا إذا بْب أنره فإذا باع ككيل كأنكر ا٤بشَبم الثه  فللوكيل أف ي(ٔيدىم)

صم العبادم ُب باب . قالو أبو عايذكر أنو كاف ككيبل ُب ذلك البيع، كال لو عليو كذا ككذا
اىر األكؿ ؛ ألف : ) كالظ(ٖ، قاؿ الزركشي)( ١بره النفع لنفسوٕ، كغىٌلطىو ا٥بركم)ا٢بيل ا٤بباحة

القصد جوازه فيها بينو كبْب اهلل كال ننع ننو( ، كافهم أف رهادتو ٗبا ليس ككيبل فيو نقبولة ، 
( فيو كجهْب صىحيحى ُب البحر ا١بواز)ٗكحكى ا٤باكردم)

، ( ُب الوكالةُُ، كجـز بو الرافعي)(َُ
. قالو كإال قبلت)اصم مل تقبل للتههة  أنا إذا عزؿ نفسو ٍب رهد فاألصح أنو إف كاف

( ٚبصيصو ٗبا إذا رهد على ُْ، كحكى ع  اإلناـ)(ُّ( ُب باب الوكالة [)ُِالرافعي)
                                 

 (ِّْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُ)
 .(ُٗٓ/  ُٕ( ا٢باكم )ِ)
 .(ِّٖ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 .(ْْٔ/  ُِ)( لساف العرب ْ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(ٖٕٓ/  ْ( نغِب احملتاج )َٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔ)
 .(َّٗ - َِٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٕ)
 .(ُٕٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 .(َُٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ٗ)
 .(ِّٖ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 .(ِْْ/ ٓ( العزيز )ُُ)
 ..(ِْٓ/ ٓ) ( العزيزُِ)
 .( ياقط ن  أُّ)
 .(ِٓ/  ٕ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
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، كىذا االحتهاؿ جـز قطع بقبوؿ الشهادة نع احتهاؿ فيو. انتهىفإف طاؿ الفصل فالوجو ال
 (. ِ( كالعبادم ُب أدب القضاء )ُبو اب  القاص)

و الذم ىو ترد رهادة الضان  برباءة نضهون :( أمّ)وببراءة من ضمنو ( : ) قولو
)األصيل بأداء أك إبراء  .(ٓ( ع  نفسو)ْ؛ ألنو يدفع هبا الغـر

، كذا كوف نهلكا فيستوجب بشهادتو الدية( ألنو قد ئ)وبجراحة مورثو( : ) قولو
 .(ٕعللو ُب األـ)
 أو جريح بمال قبل( أم : نرض ا٤بوت ) ٖ)ولو شهد لمورث لو مريض( : ) قولو

( ألنو إذا رهد مل ٰبصل لو نفع حاؿ كجوبو كأف ا٤بلك ٗ)االندمال قبلت في األصح( 
( ُِ( كنفى ُب البسيط)ُُ، كذا رجحو الرافعي)( كينفذ تصرفو فيوَُٰبصل للهشهود لو /)

 . يو، كا٤بنع ننسوب إىل العراقيْبا٣ببلؼ ف
]ع   ألهنم يدفعوف (ُْ)وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل( : ) (ُّ)قولو() 
( : ظهر عليو ألهنم ( أمُ)وغرماء مفلس بفسق وشهودا دين آخر ( ، كقولو : ) (ُٓالغـر

                                 
 (َُّ/ ُ( أدب القاضي الب  القاص )ُ)
 (َٕٗ - َٔٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ِ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .( ُب ب : الغرميْ)
 (َُٓ/  ْ( الديباج )ْٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْٓ/  ٕـ )( األٕ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 / أ [ ن  ج ِْٕ( ]َُ)
 .(ِْ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 .(ّٗٓ( البسيط )ُِ)
 .( ياقط ن  بُّ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 .(ُّٔ/  َُ( النجم الوىاج )َِّ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٓ)



 109 يالرو المشرع قيقتح

ا٢بجر  ( عليو فإف الشهادة قبلْ: حجر)(، ككاف ينبغي أف يقوؿّ( ضرر ا٤بزاٞبة)ِيدفعوف[)
 .نقبولة على األصح كها يبق

لتركة قبلت ولو شهدا الثنين بوصية فشهدا للشاىدين بوصية من تلك ا: ) قولو
( ألف كل بينة ننفصلة ع  األ)رل كال ٘بر رهادتو نفعا إىل ٓ)الشهادتان في األصح (

( كرريح ٖ، كنقلو أبو عاصم العبادم كا٥بركم)(ٕ( ، كالثاين : ا٤بنع الحتهاؿ ا٤بواطأة)ٔنفسو)
 (ُُ، كمل ٰبك اب  ا٤بنذر)(َُ( ُب أدب القضاء ع  نص الشافعي ُب ركاية الربيع)ٗالركياين)

، كتصحيح األكؿ تبع فيو الرافعيي)كصاحب التقريب ع  الشافعي يواه
ُِ( ( ُّ( كا٤بصنفي

ـى) اإلنا
ف قبل حكم ا٢باكم بشهادة ، كقضية إطبلقو أنو ال فرؽ بْب أف يشهد اآل)را(ُْ
، كٯبوز أف ٯبعل ٗبثابة اآل)ري ، كإف حكم ٍب رهد اآل)راف فيجوز أف ٱبتص ا٤بنع باألكلْب

بالوصية على الورثة أف يقوؿ :  الدعول، كيشَبط لصحة اىد بعد ا٢بكمنا إذا باف فسق الش

                                 

 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 .ثبت ُب ا٢بارية ( ياقط ن  أ كأِ)
 (ٕٕٔ/  ِ( حارية البيجورم )ٖٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ّ)
 .( ُب ب : حجوْ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(َِّ/  َُ(ٙبفة احملتاج )ِْٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٔ)
 .(ِّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْْٗ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 .(َٕٗ - َٔٗ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٖ)
 .(ِٕٓ( ركضة األحكاـ )ٗ)
أبو ٧بهد ا٤برادم نوالىم اإلنػاـ احملػدث الفقيػو ا٤بػؤذف صػاحب الشػافعي  الربيع ب  يليهاف ب  عبد ا١ببار( َُ)

ترٝبتػو ُب :  طبقػات الفقهػاء )  ( .ىػػ  َِٕكناقل علهو ، قاؿ الشافعي : " الربيع راكية كتيب " . ) ت : 
 (ُِّ/  ِ( طبقات الشافعية الكربل ) ٖٔٓ/  ِ(  تذكرة ا٢بفاظ )  ٕٗ

 (ِٕٗ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُُ)
 (ِٓ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ِّٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (ٕٖ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
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 .(ِ( ، ٍب قاؿ : ) كىو نشكل (. )ُكأنا قبلت ذلك . قالو القفاؿ ُب فتاكيو)
أم : كإف عبل كإف يفل حكى الشافعي  (ّ)وال تقبل ألصل وال فرع( : )  قولو

( ، ففي ٓٝباع فيو ، كألنو كالشهادة لنفسو ؛ ألنو جزء ننو)( اإلْرضي اهلل عنو ُب األـ)
( ٖ( ، كا)تاره أبو ثور)ٕ: القبوؿ)(: ) فاطهة بضعة نِب (، كع  القدمئالصحيح)
، فقد ركينا ع   : ) ال يظ  ظاف اإلٝباع على الرد(، كقاؿُُ( كاب  ا٤بنذر)َُ()ٗكا٤بزين)

و بالررد يواء كاف على األصح ، كال رهادتو ل، كال تقبل تزكية الوالد لولده العهري  إجازتو(
، كجـز الغزايل ُب (ُّ( بإقراره بررد ن  ُب حجره)ُِ، كإف أ)ذ /)ُب حجره أك ال

                                 
 ( َِْ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٕٖ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُ)
( كتػػػب ُب حارػػػية )أ( نػػػا نصػػػو : )فػػػرع:  رػػػهد فقػػػّباف أف ىػػػذا ا٤بػػػاؿ لزيػػػد نػػػ  أكؿ ا٢بػػػوؿ إىل آ)ػػػره، قػػػاؿ ِ)

الركيػػػاين: إف كانػػػا نػػػ  جػػػّباف ا٤بػػػاؿ ... مل تقبػػػل ؛ للتههػػػة، كإف كانػػػا بعيػػػدي  .... فاألصػػػح: القبػػػوؿ. كُب 
فقراء .. قبلػت رػهادهتها . دنػّبم ( )التهذيب(: لو رهد عدالف ن  الفقراء أف فبلنا أكصى بثلث نالو لل

 ( ُّٕ – ُّٔ/  َُالنجم الوىاج ) 
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُُْ/ ٖ( األـ )ْ)
 (ُّٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّٓ/  ّ( األنوار )ٓ)
( صحيح البخارم كتاب أصحاب النيب صلى اهلل عليو كيػلم : بػاب نناقػب قرابػة ريػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو ٔ)

 ( ع  ا٤بسور ب  ٨برنة رضي اهلل عنو .ُّْٕ( )ُِ/  ٓقبة فاطهة عليها السبلـ )كيلم كنن
 (ْْٗ/  ْ( بداية احملتاج )ُِٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
ب كذب عػ  السػن  ) ت أبو ثور البغدادم اإلناـ الفقيػو نفػٍب العػراؽ صػنف الكتػ إبراىيم ب  )الد الكليب( ٖ)

( طبقػات الشػافعية الكػربل ُِٓ/  ِ(  تذكرة ا٢بفػاظ )ٕٓترٝبتو ُب :  طبقات الفقهاء ) ىػ ( . َِْ: 
(ِ  /ْٕ) 

نف ا٤بختصػػر أبػػو إبػػراىيم ا٤بػػزين ا٤بصػػرم قليػػل الركايػػة لكنػػو ارػػتهر بالفقػػو صػػ إ٠باعيػػل بػػ  ٰبػػٓب بػػ  إ٠باعيػػل( ٗ)
ترٝبتػػو ُب :   ىػػػ ( . ِْٔفصػػار عهػػدة ا٤بػػذىب ، كصػػنف أيضػػا ا١بػػانع الكبػػّب ، كا٤بسػػا ل ا٤بعتػػربة ) ت : 

 .(ّٗ/  ّ( النجـو الزاىرة ) ٕٗ(  طبقات الفقهاء ) ّٗ/  ِطبقات الشافعية الكربل )
 .( ُّّ/  ِ( ا٤بهذب )ُّٔ/ ُٕ( ا٢باكم )َُ)
 .(َِٕ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُُ)
 / ب [ ن  ب ْٖٗ( ]ُِ)
 .(ّْٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّٖٕ/  ْ( التجريد )ُّ)
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( بعدـ قبوؿ رهادة األب ألحد بنيو ، كىو قضية إطبلؽ ا٤بصنف ، كجـز اب  ُا٤بستصفى)
 .(ّ( بالقبوؿ. )ِعبد السبلـ ُب القواعد)

( ، بل ىو أبلغ ُب ا٢بجة كها قاؿ ٓأم : النتفاء التههة) (ْ)وتقبل عليهما(قولو : ) 
( ، ٖكيواء كاف ُب العقوبات أك غّبىا)  (ٕ) َّ ىي  ني مي زي ُّٱ( : ٔ)تعاىل()

،  كقيل : ال يقبل (ٗكُب قوؿ أك كجو : ال يقبل على أصلو ٗبا يقتضي قصاصا أك حد قذؼ)
( ، فإف كاف بينهها عداكة فيشبو ٚبرٯبو على َُإذا كاف ىو كارثو الهتانو) فيها يقتضي القتل

 ( .ُُالوجهْب ُب إجبار األب البكر إذا كاف بينهها عداكة )

 (ُّ)( أمهما أو قذفها في األظهر ( ُِوكذا على أبيهما بطبلق ضرة)قولو : ) 
عا إىل األـ كىو ، كالثاين : ا٤بنع ؛ ألنو ٧بل ٯبر نف(ُْلضعف هتهة نفع أنهها بذلك) 
، فإف مل تك  ا٣ببلؼ إذا كانت أنهها ُب نكاحو ، كن  ىذا التعليل يعلم أف ٧بل(ُٓالفراؽ)

                                 
 (ِّْ/ ِ( ا٤بستصفى )ُ)
 (ِٕ/ ِ( القواعد الكربل )ِ)
( كتب ُب حارية )أ( نػا نصػو : ) دنػّبم ، كال عػربة بػأبوة الرضػاع كبنوتػو باالتفػاؽ، كال تقبػل أيضنػا ٤بكاتػب ّ)

 (ُّٕ/  َُ)  أصلو كفرعو كنأذكهنها ( النجم الوىاج
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُّْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِّٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٓ)
 ( ياقط ن  ب ٔ)
 (ِٔ( يورة يويف )ٕ)
 (ِِّ/  َُ(حواري الشركاين )ٖ)
 (ِّْ/  َِ(  تكهلة اجملهوع )ْْٗ( االنتصار )ٗ)
 (ّْْ/  ِ( جواىر العقود )ُٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (َّّ/  ٖننهها : عدـ القبوؿ . هناية احملتاج )( األصح ُُ)
 ( ُب ج : ظرة ُِ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ِِٗ( ٙبفة الطبلب )َِٓ/  ْالديباج ) ُْ))
 (ِّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٓ)
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ا ، ) كنقتضى إطبلؽ ا٤بصنف أنو ال فرؽ بْب الطبلؽ البا   كغّبه لك  صورى(ُقبلت قطعا)
يقبل  ، كفيو إرعار بأهنها لو رهدا بطبلؽ فيو رجعتها أنوالشيخ عز الدي  بالطبلؽ البا  

 (ِقطعا ، كىو حس ( . قالو الزركشي .)
( أم : كردت ُب ّ) وإذا شهد لفرع وأجنبي قبلت لؤلجنبي في األظهر(قولو : ) 

حق الفرع قطعا كالقوؿ ُب تفريق الصفقة ، كال فرؽ بْب أف يقوؿ أرهد أف ىذا البِب كفبلف 
قدـ األجنيب ، فإف  : ) كيشبو أف يكوف ا٣ببلؼ فيها إذا(ٓ( ، قاؿ الزركشي)ْأك عكسو)

قدـ االب  فيحتهل القطع بالبطبلف ألجنيب ن  جهة العطف على الباطل كها لو قاؿ : 
، كذكر الفرع نثاؿ ، بل كل نا ترد فيو الشهادة للتههة ء ا٤بسلهْب طوالق كأنت يا فبلنة(نسا

ُب رهادتو و ٝبع ( : )كلٔإذا ٝبع نع نا ال ترد فيو ففيو القوالف ، بل قاؿ ُب ررح ا٤بهذب)
، لك  )ص ا٣ببلؼ ، كا٤بذىب القبوؿ ( انتهى، ففي قبو٥با ُب ا٤بقبوؿ ىذا بْب نقبوؿ كغّبه

نا لو كانت الٍب ردت فيو لعداكة، فبل  (ٖ( ىذا  ٗبا إذا ردت للتههة ٖببلؼ /)ٕا٤باكردم)
، كالفرؽ أف العداكة نوجودة ُب حق نفسو )كُب حق غّبه تسهع ُب حق اآل)ر ببل )بلؼ

لكل من : الشهادة ) ( أمَُ): وتقبل(قلت( فقط ) ٗههة توجد ُب حق نفسو()كالت
؛ ألهنا نقبولة قبل النكاح كاألجّب كا٤بستأجر ؛ ألف األجرة ( أم: على ا٤بشهورُُ( )الزوجين

: تقبل رهادتو ٥با دكف ( ، كالثاينُ( ، فالسبب أكىل)ُِال ٛبنع الشهادة نع حصوؿ النسب)
                                 

 (ٓٔٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (ُّٖ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 (ٗٔٓهاج الطالبْب )( ننّ)
 (َٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْ)
 (ُٖٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ْْٕ/ ٗ( اجملهوع )ٔ)
 (ِّٕ/ ُٕ( ا٢باكم )ٕ)
 / ب [ ن  ج ِْٕ( ]ٖ)
 ( ياقط ن  ب ٗ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ب : التسببُِ)
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( ، كافهم قبوؿ ّ: ال تقبل ن  ا١بانبْب)(، كالثالثِيو فهي نتههة)عكسو ؛ ألف ٥با النفقة عل
( على ْرهادة أحدٮبا على اآل)ر ، نعم ال تقبل رهادتو عليها بالزنا ألنو يدعي )يانتها)

 (.ٓفرارو )
( ، كحكى اب  ٕأنا األكؿ فبلنتفاء البعضية) (ٔ)وألخ وصديق واهلل أعلم( : ) قولو

( ا١بواز ُب ا٢بقوؽ دكف النسب ، كنبو ا٤بصنف ٗ نقل ع  نالك)( فيو اإلٝباع ، ٍبٖا٤بنذر)
صداقة ( القفاؿ ، كألف الُُ، كأنا الصديق فلفقد التههة قالو /)(َُبو على ٝبيع ا٢بواري)

، كيواء الصديق ا٤ببلطف نندكب إليها ٖببلؼ العداكة، فعوقب العدك على عداكتو
 (. ُِكغّبه)

( أم : على عدكه لقولو صلى اهلل عليو كيلم ُْ)وال تقبل من عدو( ( : ) ُّ)قولو ()
 كالغهر( ُٓ( ركاه أبو داكد كاب  ناجو بإيناد حس ) ال تقبل رهادة ذم غهر على أ)يو: )

                                 

 (َٕٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ُُٔقضاء الب  أيب الدـ )(أدب الُ) =
 (ْْٗ/  ْ( بداية احملتاج )ُِٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 ( ّٓٓ - ّْٓ/  ٕ( الوييط )ِٖٔ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ّ)
 ( ُب ب : )يانتهها ْ)
 (ِّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٗٔ/  ْ( التدريب )ٓ)
 (ٗٔٓالبْب )( ننهاج الطٔ)
 (ُّٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِِٗ( ٙبفة الطبلب )ٕ)
 (ُِٕ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٖ)
 (ْٕ/  ٓ( اإلرراؼ على نكت نسا ل ا٣ببلؼ )ِٓٔ/  َُ( الذ)ّبة )ٗ)
 (ٖٔٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّّٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 / أ [ ن  أ َُْ( ]ُُ)
 (ْْٓاالنتصار )( ُّٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 ( ياقط ن  ب ُّ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
( ، كيػن  ابػ  ناجػو،   َُّٔ( رقػم )َّٔ/ ّ( ين  أيب داكد، كتاب القضاء، باب : نػ  تػرد رػهادتو ) ُٓ)

( عػػ  عهػػرك بػػ  رػػعيب عػػ  أبيػػو عػػ  ِّٔٔ( )ِٕٗ/ ِكتػػاب األحكػػاـ، بػػاب: نػػ  ال ٘بػػوز رػػهادتو )
 ( .ِّٖ/  ٖجده ، كحسنو ُب اإلركاء )
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ادة بالباطل ؛ ألهنا عظيهة ( ، كألف العداكة تفضي إىل الشهُبكسر العْب : العداكة كا٢بقد)
: ) كنا دؿ على العداكة ن  (ِالوقع ُب النفوس تسفك هبا الدناء ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)

: ) ال ٘بوز رهادتو ( فقاؿّا٤بخاصهة ك٫بوىا كاؼ ُب ذلك كها نص عليو  ُب ا٤بختصر)
 .(ْعلى )صهو ألف ا٣بصونة نوضع عداكة( ( )

ى زوال نعمتو ويحزن بسروره ويفرح بمصيبتو وىو من يبغضو بحيث يتمنقولو : ) 
( ن  كبلـ ٖ( : ) ٣بصو الرافعي)ٕ( ، قاؿ الزركشي)ٔ( أم لشهادة العرؼ بذلك )ٓ)( 

( ، كنع ىذا ففيو ٙبديد َُ( ، لك  الغزايل مل يذكر التهِب ، كأرار إليو إنانو)ٗالغزايل)
( ُب ىذا ُُلذم ذكره الشافعي)القتضا و انو إذا مل يبلغ ا٢بد ا٤بذكور ال ٲبنع القبوؿ ، كا

كتكلم فيو ا١بههور إ٭با ىو العصبية احملرنة ، كىو أف يبغض الرجل ألنو ن  بِب فبلف ، فإذا 
أظهرىا كدعى إليها كتألفهم لئلضرار بو كالوقيعة فيو فهردكد الشهادة ، ك٥بذا قاؿ الفوراين ُب 

الرجل ألنو ن  بلد كذا أك ن   العهد : العصبية كالعداكة يوجباف رد الشهادة كىو أف يبغض
نسب كذا ٤با كاف بينهم كبْب أيبلفهم ن  ا٤بعاداة ك٫بوه ، كاألربو ُب الضابط ٙبكيم العرؼ  

                                 
 (ِّٓ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ّٕٕ/  ِ( الصحاح )ُ)
 (ٔٔٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ِ)
 (َْٕ( ٨بتصر ا٤بزين )ّ)
( كتػػب ُب حارػػية )أ( نػػا نصػػو : )كال فػػرؽ ُب ا٤بنػػع بػػْب أف يكػػوف ا٤بشػػهود لػػو أجنبينػػا أك أصػػبلن أك فرعنػػا، فلػػو ْ)

قبػػل، قالػػو الغػػزايل، كأفػػٍب هبػػاء الػػدي  بػػ  ا١بهيػػزم ٔبػػوازه، كبػػو صػػرح رػػهد ألحػػد ابنيػػو علػػي اال)ػػر .. مل ت
الشػػيخ عػػز الػػدي  ُب )القواعػػد(؛ ألف الػػوازع الطبعػػي قػػد يعػػارض بظهػػور الصػػدؽ لضػػعف التههػػة العارضػػة 
الفتػػاكم، كتقػػدـ ُب انعقػػاد النكػػاح بػػابِب الػػزكجْب )ػػبلؼ، كالظػػاىر ٦بياػػو ىنػػا ، دنػػّبم ( الػػنجم الوىػػاج ) 

َُ  /ُّٕ )  
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِْٔ/  ٓ( الغرر البهية )َّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ٔ)
 (ُُٗ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ِٖ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ْْٓ( الوجيز )ٗ)
 (ُّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ُِٓ/ ٕ( األـ )ُُ)
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 ( ، فه  عده أىل العرؼ عدكا للهشهود عليو ردت رهادتو(ُكها أرار إليو ُب ا٤بطلب)

نعُب لذكره ُب ىذا ، كال  : ) ذكر البغض ليس ُب احملرر كالركضة كأصلها(ِكقاؿ البلقيِب)
، (ّ) َّ مخ جخ مح  جح مج ُّٱٱ؛ ألف العداكة غّب البغضاء قاؿ اهلل تعاىل:ا٤بوضع

ي أغلظ فبل يفسر األغلظ باأل)ف كالفرؽ بينهها أف البغضاء بالقلب كالعداكة بالفعل ، كى
، كقد  ، كإ٭با ىو ا٢بسد ، كىو حراـ : ) ٛبِب زكاؿ نعهتو ليس تفسّب العداكة(ْ، كقاؿ)(

 .ة ال فسق هبا ( انتهى، كفيو نظر، كالكبلـ ُب عداك ينتهي ا٢باؿ بو إىل الفسق

 .(ٕ( ننو قبوؿ تزكيتو لو)ٔ، كيؤ)ذ /)( أم: للعدك النتفاء التههةٓ)وتقبل لو(: ) قولو
ة الدينية ( العداك ٗ( يعِب أف)ٖ)وكذا عليو في عداوة دين ككافر ومبتدع (قولو : ) 

( على ا٤ببتدع ، ُُ، بل تقبل رهادة ا٤بسلم على الكافر كالسِب)( توجب رد رهادةَُ)ال()
( ، ) كنقتضى كبلنو عدـ قبوؿ ُِككذا ن  أبغض الفايق لفسقو ال ترد رهادتو عليو)

( كشهادة الكافر على ا٤بسلم ، كليس كذلك ، بل تقبل على السِب إذا ُّا٤ببتدع على السِب)
( ال يعلهو كال أف يناؿ ن  بدف ٨بالفو ُْفر ببدعتو كمل يستحل الشهادة ٤بوافقتو ٗبا /)مل يك

                                 
 (ّٕٓ( ا٤بطلب العايل )ُ)
 (ٕٔٔ-ٔٔٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ِ)
 (ْا٤بهتحنة )( يورة ّ)
 (ٕٔٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ْ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 / أ [ ن  بْٗٗ( ]ٔ)
 (ِّٓ/  َُ( حواري الشركاين )ُِٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ُب ب : إىل ٗ)
 ( ياقط ن  جَُ)
 ( ُب ب : السن  ُُ)
 (ّٓٔ/  ِ)( اإلقناع للشربيِب ِِّ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 ( ُب ب السن  ُّ)
 / أ[ ن  جِٕٓ( ]ُْ)
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(رضي اهلل ِ(  ذريعة إليو ، كقد نص على ذلك الشافعي )ُنالو ٩با ٯبعل الشهادة )بالباطل()
 ( .ّعنو (  قالو البلقيِب)

 عنو على ( رضي اهللٓ( نص الشافعي)ْ)وتقبل شهادة مبتدع ال نكفره ( قولو : ) 
( كىم قـو ٯبوزكف الشهادة لصاحبهم إذا ٠بعوه يقوؿ : يل على فبلف  ٔ)ا٣بطابيةقبو٥بم إال 

( ٕكذا ، فا١بههور أجركا النص على ظاىره ، كقبلوا ا١بهيع حٌب ن  يسب الصحابة ننهم)
، كجعلوىم أكىل بالرد الفركع وا النص على ا٤بخالفْب ُب، كننهم ن  رد رهادة ا١بهيع كتأل

( رهادة ن  أنكر إنانة إيب بكر دكف ن  ٗ( ، كننهم ن  فرؽ فرد أبو إيحاؽ)ٖن  الفسقة)
( رهادة ن  يسب الصحابة كيقذؼ عا شة ، كعليو جرل َُفضل عليا ، كرد ا١بويِب)

( قبوؿ ُٓ( كصوب النوكم)ُْ( ، كايتحسنو الرافعي)ُّ( كالبغوم)ُِ( كالغزايل)ُُاإلناـ)
، كارتهر ع  الشافعي تكفّب ناُب علم اهلل كإال قاذؼ عا شة فإنو كافر ا٣بطابيةهيع إال ا١ب

                                 
 ( ياقط ن  ج ُ)
 (َُٓ-َٗٓ/ ٕ( األـ )ِ)
 (ٕٔٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َٖٓ-َٕٓ/ ٕ( األـ )ٓ)
لكػػػوُب ، كنػػػ  ٝبلػػػة طا فػػػة نػػػ  الػػػركافض ينتسػػػبوف إىل أيب ا٣بطػػػاب ٧بهػػػد بػػػ  كىػػػب األيػػػدم ا ( ا٣بطابيػػػةٔ)

( نقػاالت اإليػبلنيْب ُٕٗ/ ُنعتقداهتم رهادهتم بالكذب ٤بوافقيهم ُب العقيدة . انظر : ا٤بلل كالنحل )
(ُ /َُ) 

 (َّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َّٕ/  ْ( التدريب )ٕ)
 (ُّٕ/  ُٕ( ا٢باكم )ٖ)
 (ُُٖٗ/  ّ( حلية العلهاء )ٗ)
 (ٕٔٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ُٖ/ ُٗطلب )( هناية ا٤بُُ)
 (ّٕٓ/ ٕ( الوييط )ُِ)
 .(ِٗٔ/ ٖ( التهذيب )ُّ)
 .(ُّ/ ُّ( العزيز )ُْ)
 .(ُِْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُٓ)
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ناُب علم اهلل : ) كال رك ُب كفره ، كنقل عنو تكفّب (ِ( ، قاؿ ا٤بصنف)ُبالشئ قبل )لقو)
فّب ناُب رؤية اهلل ك: ) كال رك ُب كفره كنقل عنو ت(ّ، قاؿ ا٤بصنف)بالشيء قبل )لقو (

( بإلزانهم الكفر ُب نناظرة ، كايتحسنو ْ، كالقا ل ٖبلق القرآف( كتأكلو اإلناـ)تعاىل نطلقا
 ( .ٖ( اجملسهة)ٕ( )تكفّب()ٔ، كُب صفة األ هة ن  ررح ا٤بهذب)( كا)تارهٓالنوكم)
، (َُ( أم : ال تقبل رهادتو لعدـ الوثوؽ بقولو )ٗ)ال مغفل ال يضبط( : ) قولو 

، إال أف يفسر كيبْب تقبل رهادة ن  كثر غلطو كنسيانو راده ال يضبط أصبل أك غالبا ، فبلكن
 ( .ُِ( ، أنا الغلط اليسّب فبل يقدح ُب الشهادة)ُُكقت التحهل كنكانو )

، ككذا بعدىا كقبل أف يستشهد  الدعول( أم بالشهادة قبل ُّ)وال مبادر( : ) قولو
( نتفق  ٍب ٯبيء قـو يشهدكف كال يستشهدكف( لقولو صلى اهلل عليو كيلم : )ُْح)األص
( ، كقد يفهم كبلنو رد رهادة ا٤ببادر نطلقا كليس كذلك ، فاألصح أنو ليس ُٓعليو)

                                 
 .(ِّّ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 .(ِّٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ِ)
 .(ِّٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ُٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ِّٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 .(ِِِ/ ْوع )( اجملهٔ)
 ( ياقط ن  ج ٕ)
( اجملسهة ايم نػأ)وذ نػ  التجسػيم ، كىػو لفػظ ٦بهػل ال يعػرؼ ُب كػبلـ السػلف ، كيطلقػو ا٤بتكلهػوف علػى ٖ)

 .(ِِْ/  ٓ( ك )ُّٓ/  ْا٤بشبهة ، كأحيانا على أىل السنة . ٦بهوع الفتاكل )
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 .(ُّٖٓ/  ْاج )( عجالة احملتِْٖ/  ٓ( الغرر البهية )َُ)
 .(ّّٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِْٗ/  ّ( إ)بلص الناكم )ُُ)
 .(ٖٔٔ - ٖٓٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ِّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 .(َّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْ)
( رقػػػػم ُٗ/  ٖالشػػػهادات ، بػػػػاب: ال يشػػػػهد علػػػػى رػػػهادة جػػػػور إذا أرػػػػهد )كتػػػػاب   ( صػػػحيح البخػػػػارمُٓ)

/  ْ(؛ كصػحيح نسػلم كتػػاب الفضػا ل؛ بػػاب فضػل الصػػحابة، ٍب الػذي  يلػػوهنم ٍب الػذي  يلػػوهنم )ِْٗٔ)
 (. ع  عبد اهلل ب  نسعود رضي اهلل عنو ِّّٓ( رقم )ُِٔٗ
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( ، كقيل : إف كاف صاحب ُلس قبلت)فلو أعاد الٍب بادر هبا بعد الطلب ، كلو ُب ذلك اجمل
 ( .ِا٢بق جاىبل هبا ٠بعت ، كإال فبل)

 (ّ)وتقبل شهادة الحسبة في حقوق اهلل تعالى  وفيما لو فيو حق مؤكد( قولو : ) 
( ٞبلو ْ()أال أ)ربكم ٖبّب الشهود الذم يأٌب بشهادتو قبل أف يسأ٥با: )قاؿ 

( على ن  عنده رهادة كصاحبها ال يعلم هبا ، كايتدؿ بو لشهادة ٓالبيهقي ُب ا٤بعرفة)
( اهلل ٕ( ، كُب نعُب ا٢بسبة : االحتساب هلل تعاىل ُب حقوؽ)ٔأـ ال) الدعولا٢بسبة تقدنت 

، كنا فيو حق نؤكد أم : ال يندفع برضى اآلدني   ، كاإليبلـ كالصياـتعاىل أم: احملضة
 (.ٖكالزكوات كالكفارات كالوقوؼ العانة كالوصية ٗباؿ لفقراء غّب ٨بصوصْب )

( ؛ ألف ا٤بغلب فيو َُأم : ببل عوض ، يواء الرجعي كالبا  ) (ٗكطبلق( ): ) قولو 
( ٣ُِبلع فأطلق البغوم)( ، كأنا اُُحق اهلل تعاىل بدليل أف الواقع ال يرتفع بَباضي الزكجْب)

، قاؿ ُب : ) يسهع للفراؽ دكف ا٤باؿ((ُّ، كقاؿ اإلناـ)؛ ألنو ال ينفك ع  ا٤باؿو ا٤بنعفي
، فقد يبقو إليو القاضي : )جـز ا٣بوارزني ٗبقالة البغوم، كاألرجح نا قالو اإلناـ(ُْا٤بههات)

                                 
 .(ِْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِّٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 .(ِِٔ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٕٓ/  ُٕ( ا٢باكم )ِ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
( عػػ  زيػد بػ  )الػػد ُُٕٗ( رقػم )ُّْْ/  ّ( صػحيح نسػلم ؛ كتػاب األقضػػية بػاب بيػاف )ػػّب الشػهود )ْ)

 ا١بهِب رضي اهلل عنو .
 .(ُِٕ/ ُْ( نعرفة السن  كاآلثار )ٓ)
 .(ّْٓ/  ْرنلي )( حارية الْٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٔ)
 .( ُب ج : حوؽٕ)
 ( َّٕ/  ْ( التدريب )ّّْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٖ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 .(ُِٗ/  ْ( إعانة الطالبْب )ُِٕ( أدب القضاء للغزم )َُ)
 .(ِّٖ/  َُ( حواري الشركاين )ّْٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
 .(ُِّ/ ٖ( التهذيب )ُِ)
 .(ٖٔ-ٖٓ/ ُٗب )( هناية ا٤بطلُّ)
 .(َّْ/ ٗ( ا٤بههات )ُْ)
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 ( كغّبه (.ُا٢بسْب ، كا)تاره ُب الوييط)
( ، كحكى ْ( كغّبه)ّ، قطع بو الرافعي)العبد كاألنةأم: عتق  (ِوعتق( ): ) قولو
( : ) ال يقبل ٕ، كُب التهذيب)(ٔ، كمشل إطبلقو ا٤بنجز كا٤بعلق عتقو)( كجها با٤بنعٓرريح )

: إنو كااليتيبلد فيقبل ، نعم إذا لعتق بالصفة( ، ككاف القاضي يقوؿُب التدبّب كتعليق ا
، كإ٭با يقبل ُب الطبلؽ كالعتق إذا كاف عليو هد لو بالعتق، بل ٯببكجدت الصفة جاز أف يش
 (َُ()ٗ، ككذا ُب يا ر ا٤بسا ل كها قاؿ رريح .)( ننكري ٖالزكجاف كالسيد كالعبد /)

؛ ألف الطباع ٛبيل (، كقيل: الُِأم على الصحيح) (ُُوعفو عن قصاص( )قولو : ) 
 .(ُُّب الشهود)هتهة  الدعول، كُب ترؾ القاضي إىل ا٢بياة
 ( .ُٔ) إذ ا٤بغلب فيها حق اهلل تعاىل( ُٓ( وانقضائها( )ُْوبقاء عدة): ) قولو
، كقاؿ (ِأم : كالزنا كالشرب كقطع الطريق كالسرقة)( ُ: ) وحد هلل ( ) قولو

                                 
 .(ّٗٓ/ ٕ( الوييط )ُ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(ّٔ/ ُّ( العزيز)ّ)
 .(ِّٓ/ َُ( النجم الوىاج )ِّْ/  ُُ(  ركضة الطالبْب )ْ)
 .(ُُّ( ركضة ا٢بكاـ )ٓ)
 .(َٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 .(َِّ/ ٖ( التهذيب )ٕ)
 ./ ب [ ن  أ َِْ( ]ٖ)
 .(ُُّ( ركضة األحكاـ )ٗ)
(  كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )كال تقبل ُب الكتابة، فإف أدل النجم األ)ّب .. رهد بالعتق ، كُب رراء َُ)

القريب قوالف: أصحهها: ال تقبل فيو رهادة ا٢بسبة؛ ألهنم يشهدكف با٤بلك، كالعتق يَبتب عليو، فيحهػل 
 .(ِّٔ – ِّٓ/  َُدة العتق غّب الضهِب. ( النجم الوىاج )إطبلؽ على إرا

 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .(ٖٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّٕٗ/  ْ( التجريد لنفع العبيد )ُِ)
 .(ِْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُٗٔ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُّ)
 .( ُب ج : ككذا عدة ُْ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 .( ْٔٗ/  ْ( بداية احملتاج )ِّْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُٔ)
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، فإف تعلق كه  بَبؾ الشهادة إٯباب حد على الغّب( : ) ىذا فيها إذا مل يتعلق ّا٤باكردم)
 .ى الرابع األداء كيأٍب بالتوقف (( بالزنا فإنو ٯبب علْ)رهد عليو )ثبلثة(
ألف فيو حق اهلل ؛ إذ الشرع أكد  (ٓوكذا النسب على الصحيح ( )قولو : ) 

: ال لتعلق حق اآلدني (، كالثاينٕ( فضاىا الطبلؽ كالعتاؽ)ٔاألنساب كننع )قطعها()
، ك٧بل ا٣ببلؼ نا إذا  باألصحنبغي التعبّب، فكاف ي(، ) كجـز بو القاضي ا٢بسْب كغّبهٖفيو)

 (َُ.)بت قطعا (  قالو اإلناـ البلقيِب، فإف تعذرت ث( ندعيوٗن  /) الدعولمل يتعذر 
ومتى حكم بشاىدين فبانا كافرين أو عبدين أو صبيين نقضو ىو وغيره ( : ) قولو

 (ُّ: ) فبانا ( )، كقولو(ُِٖببلفو)ألنو تبْب ا٣بطأ كها لو حكم باجتهاده ٍب باف النص (ُُ)
( ، كا٤براد : ظهور ذلك يـو ا٢بكم ، أنا لو رهد عدالف ُْ، ككذا لو باف أحدٮبا)ليس بقيد

لقضاء ؛ الحتهاؿ حدكثو على فسقهها نطلقا كمل يسند الفسق إىل حالة ا٢بكم ال ينقض ا
قضاء على ، كىو تفسّب كبلـ الرافعي ُب باب ال(ُٓ. قالو صاحب الكاُب)بعد ا٢بكم

                                 

 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ِّٗ( بياف غرض احملتاج )ُّٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
 (ِٓ/  ُٕ( ا٢باكم )ّ)
 ( ياقط ن  ب كأثبت ُب ا٢بارية ْ)
 (ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ياقط ن  ج ٔ)
 .(ٖٖٓ/  ْ( زاد احملتاج )َّٕ/  ْ( التدريب )ٕ)
 .(ِّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِّٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٖ)
 ./ ب [ ن  ب ْٗٗ( ]ٗ)
 ( ٗٔٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )َُ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .(َٓٓ/  ْ( الديباج )ُِٖ( غنية الفقيو )ُِ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 .(ِّٕ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
 .(ْٖٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٓ)
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( ، ِ، ككبلـ ا٤بصنف صريح ُب توقف األنر على النقض ، كُب البحر إنو ا٤بذىب)(ُالغا ب)
( ٓ( ا٤بعُب بالنقض أف يبْب أف القضاء مل ينفذ كقاؿ ، ا٤باكردم)ْ( كالغزايل)ّلك  قاؿ اإلناـ)

رهادة  : ) إف بانا كافري  مل ٰبتج لنقضو ، فإف بانا عبدي  فوجهاف نبنياف على ا٣ببلؼ ُب
، لك  العبد ٤باذا ردت ؟ فه  قاؿ بنص أك إٝباع جعلو باطبل ال يفتقر إىل ا٢بكم بنقضو 

بنقضو ، كىو  ، كن  قاؿ باجتهاد جعلو نوقوفا على ا٢بكمعلى ا٢باكم أف يظهر بطبلنو
: ) كلو كاف ذلك ُب عقد نكاح افتقر إىل ا٢بكم بالنقض ؛ (ٔ، قاؿ)ظاىر نذىب الشافعي(

 ٱبّبه بغّب رهود إذا أعل  بو (. (ٕألف نالكا)
ألف النص كاإلٝباع داالف على اعتبار  (ٖ: ) وكذا فاسقان في األظهر( )قولو
؛ ألف فسقو إ٭با يعرؼ ببينة كعدالتها إ٭با تدرؾ باالجتهاد كاالجتهاد (، كالثاين: ا٤بنعٗالعدالة)

، ا١بههور( إىل ُِ، كعزاىا ا٤باكردم )(ُُ: ينقض قوال كاحدا)(، كقيلَُال ينقض ٗبثلو)
 (ُْ( ، كصححها البلقيِب .)ُّكعليها نشى ا٤بصنف ُب النكاح)

أم : لعدـ  (ُٓولو شهد كافر أو عبد وصبي ثم أعادىا بعد كمالو قبلت( ): ) قولو

                                 
 (ِْٓ/  ُِ( العزيز )ُ)
 .(ّٖٕ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 .(ٕٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ّ)
 .(ّّٔ/  ٕ( الوييط )ْ)
 .(ِِٕ - ُِٕ/  ُٕ( ا٢باكم )ٓ)
 .(ِْٕ/  ُٕ( ا٢باكم )ٔ)
 .(ّ-ِ/ ِ( الفواكو الدكاين )ّٗٗ/ ْ( الذ)ّبة )ٕ)
 .(ٗٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .(ِّْ/  ٓ( الغرر البهية )ُّٖٓ/  ْعجالة احملتاج )( ٗ)
 .(َّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ْٖٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )َُ)
 .(ِٓٔ/  ٖ(السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُ)
 .(َِٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ُِ)
 .(ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 .(َٕٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُْ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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أم : ال تقبل إعادتو بعد التوبة ؛ ألنو    (ِأو فاسق تاب فبل( )( ) ُهتهتهم بدفع عار الرد)
( ، كقاؿ ا٤بزين كأبو ثور : ّيسعى ُب دفع عار الرد السابق)، فظهرهكاف ٱبفي فسقو كالرد ي

، كا٤براد ا٤بعل  بكفره ، أنا لو كاف يسره ٍب أعادىا بعد (، كأطلق الكافرْتقبل كالثبلثة قبلو )
(عدـ القبوؿ ، كا٤براد بالرد ُب الفايق أف ٔ( ك الركضة )ٓالتوبة فاألصح ُب الشرح الصغّب)

: نطالبة ا٤بدعي با٢بكم هبا ، كقيليل : ا٤براد أف ال ٰبكم هبا بعد يكوف قد أبطلها لفظا ، كق
 (ٕإف مل ٰبكم هبا فقد ردىا يواء طالبو ا٤بدعي بقبو٥با أـ ال ، حكاه رريح ُب ركضتو .)

أم : غّب تلك الشهادة الٍب رهد هبا حاؿ  (ٖ) وتقبل شهادة في غيرىا (: ) قولو
 .(ٗفسقو باالتفاؽ ؛ ألنو غّب نتهم فيها)

أم : ال يكفي  (َُبشرط اختباره بعد التوبة مدة يظن بها صدق توبتو ( ): ) قولو
غصب إذا ظهرت على نرتكبها إظهار التوبة ن  ا٤بعصية الفعلية كالزنا كالسرقة كالشرب كال

، فبلبد ن  اجتيازه كىو نتهم بإظهارىا لَبكج رهادتو ،بالقوؿ؛ ألف التوبة ن  أعهاؿ القلوب
، كا)تلفوا ُب (ُُلظ  فيها أنو أصلح عهلو كيريرتو كأنو صادؽ ُب توبتو)ندة يغلب على ا

 تلك ا٤بدة ىل تقدر ؟ 
إرارة إىل ذلك ؛ ألف الفصوؿ األربعة أثرا بينا  (ُِوقدرىا األكثرون بسنة( ): ) قولو

                                 
 (ِّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة  )ُّٖٔ/  ْة احملتاج )( عجالُ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِِّ/  ُّ( البياف )ِّّ/  ِ( ا٤بهذب )ّ)
 .(ِٖٓ( غنية الفقيو )ِّٖ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ْ)
 .(ّّٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 .(ِِْ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ِٖٕ-ِٕٕ( ركضة األحكاـ )ٕ)
 .(َٕٓالطالبْب ) ( ننهاجٖ)
 (َِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِّٗ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َِّ/  ُٗ( كفاية النبيو )ِّٔ/  ٕ( الوييط )ُُ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)



 122 يالرو المشرع قيقتح

( ُ، فإذا نضت على السبلنة أرعر ذلك ٕبس  السريرة)ييج النفوس كانبعاثها ٤بشتهياهتاُب هت
( : ) كالظاىر ْ( ، قاؿ الزركشي)ّكىل ىو تقريب أك ٙبديد ؟ كجهاف ُب ا٢باكم)، (ِ/)

ترب ، كإ٭با ا٤بع(، كقيل: ال يتقدرٔ، كقيل ُب التقدير غّب ذلك)(ٓاألكؿ( كرجحو البلقيِب)
، كٱبتلف األنر فيو باألرخاص كأنارات الصدؽ ، قاؿ حصوؿ غلبة الظ  للحاكم بصدقو

( َُ( كالغزايل)ٗ( كاإلناـ)ٖ، كصححو القاضي ا٢بسْب)٤بختار( : )  كىذا ىو إالزركشي)
، فلو كاف ٱبفيو فأقر بو ليقاـ ل االيترباء إذا كاف ظاىر الفسق، ك٧ب( كغّبىم ( انتهىُُ)

( ؛ ُْ( كالركياين )ُّ( رهادتو بعد توبتو ن  غّب ايترباء . قالو ا٤باكردم)ُِعليو ا٢بد قبلت)
عليو إال ع  صبلح ، كيستثُب ن  إطبلقو نا لو عصى  ألنو مل يظهر التوبة عها كاف نستورا

( ع  ُٓالويل بالعضل ٍب تاب ، فإنو نزكح ُب ا٢باؿ كال ٰبتاج إىل ايترباء ، حكاه الرافعي)
 ( .ُٔالبغوم)

( على التوبة ن  ُ) قيايا [) (ُٕ) ويشترط في توبة معصية قولية ] القول: ) قولو
                                 

 (ٗٓٔ/  ِ( حارية البيجورم )َٔٓ/  ْ( الديباج )ُ)
 / أ [ ن  ج ِٕٔ( ]ِ)
 (ُّ/  ُٕ( ا٢باكم )ّ)
 .( ِِٕ – ِِٔالسراج الوىاج للزركشي )  (ْ)
 .( ّٕٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٓ)
 ( ُّٕ/  ْ( التدريب )ُُٕٗ/  ّ( حلية العلهاء )ٔ)
 (.ِِٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 .(َّّ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 .(َُٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 .(ِّٔ/  ٕ( الوييط )َُ)
 كصححو البلقيِب (  كليست ُب السراج الوىاج للزركشي . ( ُب النسخ الثبلث زيادة : )ُُ)
 ( ُب ج : فقبلت ُِ)
 .(َّ/  ُٕ( ا٢باكم )ُّ)
 .(ُُّ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُْ)
 .(ُِْ/ ُِ( العزيز )ُٓ)
 .(ُِٔ/  ٓ( التهذيب )ُٔ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٕ)
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 (ّ) : قذفي باطل وانا نادم عليو وال أعود إليوفيقول القاذف( ) ِالردة بكلهٍب الشهادة)
، كنقتضى صدر عبارتو ارَباط القوؿ ُب كل نعصية قولية ، يواء (ْليدفع عار القذؼ)

يصو ( بارَباطو ُب التوبة ن  الغيبة ، كٱبالفو ٚبصٔ، كقد صرح ُب اإلحياء)(ٓالقذؼ كغّبه)
دة ؛ ألهنا األصل ُب ذلك ، ٍب ، فكاف ينبغي أف يذكر الر القذؼ كرهادة الزكر ُب آ)رىا

(، كد)ل ٕ، كالرك أنو يشَبط ُب الردة الفعلية )ف غّب القولية ال يشَبط فيها ذلكنقتضاه أ
مل يتم  ن  قذؼ على يبيل اإليذاء ، كعلى صورة الشهادة إذا  (ٖالقاذف ( ): ) ُب قولو

( ُُ( كالبغوم)َُغ)، لك  الذم صرح بو الصبا (ٗ. قالو الرافعي)العدد كأكجبنا عليو ا٢بد
كاف : ندنت على نا  القاذؼ قصدا ، أنا الشاىد فيقوؿ ( ُبُِكغّبٮبا بأف ىذه الصيغة)

: القذؼ ( كا١بههور أف يقوؿُْ( كالشرحْب)ُّ، كعبارة احملرر)نِب كال أعود إىل نا رهدت بو
، كتعبّب لناس باطل كنا كاف يل أف أقذؼ: قذؼ ا(، أمُٓباطل ، كىو احملكي ع  النص)

و البد ( ن  التفوه بو ، كقضيتو أنُ: حظره علي كننعِب)الشرعي( ُٔف بقذُب نعناه /)ا٤بصن

                                 

 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية .ُ) =
 .(ُّٖٔ/  ْاحملتاج )( عجالة ّٕٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .(َّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖٔٓ - ٖٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 .(ِّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِْ/  َُ( حواري الشركاين )ٓ)
 .(ُّٓ/ ّ( إحياء علـو الدي  )ٔ)
 .(ِٔٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .(َْ/ ُّ( العزيز )ٗ)
 .(َّْ_  َّّ/  ُ( الشانل )َُ)
 ( ِٕٗ/ ٖ( التهذيب )ُُ)
 .( ُب ج الصفة ُِ)
 .(ْٖٗ( احملرر )ُّ)
 .(َْ/ ُّ( العزيز )ُْ)
 .(َُُ/  ٖ( األـ )ُٓ)
 ./ أ [ ن  ب ََٓ( ]ُٔ)
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أك ا٤بقتضية ، لك  عرب البغوم ُب تعليقو بن  اإلتياف ٔبهلة األلفاظ، كىو قضية كبلـ ا١بههور
( ُب اعتبار قولو ِ، كقد حكى ا٤باكردم)٫بوه ، كُب تعليق القاضي ا٢بسْبلبلكتفاء بواحد ننها

كجهْب ، كظاىره أنو ال يشَبط ىنا نضي ندة االيترباء ، كىو كذلك إذا  (ّأعود( ) ) ال: 
( ، كىذا بالنسبة ٓ( نربز اإليذاء ارَبطت على األصح)ْأبرزه نربز الشهادة ، فإف أبرزه /)

، فإف مل ٱبلص ُب االعتذار كاف دينا بينو كبْب اهلل ، كأنا فيها بينو كبْب اهلل تعاىل للظاىر ،
؛ ألنو لو علم أنو غّب ٨بلص ُب اعتذاره قى للخصم عليو نطالبتو ُب اآل)رةل أف يبكٰبته

 .( ُب ا٤برردٔنادل بو ، كرجحو اب  القشّبم)
( عطفو أف يقوؿ الشهادة باطلة لك  ٗنقتضى) (ٖوكذا شهادة الزور(): ) (ٕ)قولو() 

ىل نثلو( كجـز فيو : ) التوبة عنها أف يقوؿ : كذبت فيها قلت كال أعود إ(َُُب ا٤بهذب )
( ن  رهادة الزكر  ُُأيضا بارَباط االيترباء ، كالصحيح أنو ال ٰبتاج أف  ينادم )بالتوبة( )

، كعلم ن  ارَباط القوؿ ُب التوبة ن  (ُّ( بفسقو ألجل ذلك )ُِكها ينادل عند ا٢بكم)
نكرا ؛ ألنو رهادة الزكر أنو لو قانت بينة على إقراره بالزكر فأنكر ال تقبل رهادتو نا داـ ن

                                 

 .( ُب ج : كنعِب ُ) =
 ( .ُِّ/ ُٔ) ( ا٢باكم ِ)
 (َٕٓالبْب )( ننهاج الطّ)
 / أ [ ن  أ َِْ( ]ْ)
 (ُّٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٓ)
؛ بػػػرع ُب ا٤بػػػذىب كا٣بػػػبلؼ، نػػػ  نصػػػنفاتو: " ( عبػػػد الػػػرحيم بػػػ  عبػػػد الكػػػرمي بػػػ  ىػػػوزاف أبػػػو نصػػػر القشػػػّبمٔ)

/  ّ( كفيػػػػات األعيػػػػاف )ُٗٓ/  ٕترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل ) ى( . ُْٓ:  ا٤بررػػػػد." ) ت
 (.ِّٗ/ُ) ( طبقات الشافعية الب  قاضي رهبةَِٕ

 ( ياقط ن  بٕ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ُب ب يقتضي ٗ)
 (ِّّ/ ِ( ا٤بهذب )َُ)
 ( ياقط ن  ب ُُ)
 ُب ج ا٢باكم ( ُِ)
 ( ُّٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ُّ)
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قلت: وغير ( ) ُ، كىو القوؿ)ى نا حدث ننو كقد فقد ررط التوبةُب الظاىر نصر عل
القولية يشترط إقبلع وندم وعزم أن ال يعود ورد ظبلمو آدمي إن تعلقت بو. واهلل 

 َّ ىب نب ُّٱ(ْكىو الندـ ) (ّ) َّ نئ  مئ  ُّٱٱ:قاؿ تعاىل (ِأعلم.( )

(؛ ألف اإلقبلع يتعلق با٢باؿ ، كالندـ با٤باضي ، كالعـز با٤بستقبل فبل يكهل ٔ( كىو العـز )ٓ)
( ٖ: تركو ُب ا٢باؿ إذا كاف يتصور ننو نعاكدتو ليخرج اجملبوب)( ، كا٤براد باإلقبلعٕإال بو)

( )بلفا الب  ٗصحيحة باالتفاؽ)نثبل ، فبل يصح ننو العـز على ترؾ الزنا ، كتوبتو 
و )ركجو ( ُب حق ا٣بالية ع  ا٢بد ، فإف تعلق بآدني كجب رابع كىُُ( ، ىذا /)َُا١ببا ي)

هة ُب عرض أك ناؿ : )ن  كاف أل)يو عنده نظل، قاؿ عنو إىل نستحقو إف أنكنو
، قبل أف ال يكوف دينار كال درىم ر يؤ)ذ ننو ٗبقدا ، فإف كاف لو عهلفليستحلو اليـو

( كنسبو إىل ُِ، كإال أ)ذ ن  يياات صاحبو فحهل عليو ( كذا أكرده الزركشي)نظلهتو
( رضي اهلل عنو أف ريوؿ صلى اهلل ُْ( ع  أيب ىريرة)ُّنسلم ، كالذم ُب صحيح نسلم)

                                 
 .(ّٖٓ/  ْ( حارية الرنلي )ُ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(ُّٓ( يورة آؿ عهراف )ّ)
 .(ٕٔ/  ٔ( تفسّب الطربم )ْ)
 .(ُّٓ( يورة آؿ عهراف )ٓ)
 .(ُِٓ/  ِ( تفسّب اب  كثّب )ُُِ/  ْ( تفسّب القرطيب )ٔ)
 .(ِْٓ/  ٓلغرر البهية )( اْٖٗ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 .(ّٖ) ( ا٤بصباح ا٤بنّبِْٗ/  ُ: ىو الذم قطعت نذاكّبه. لساف العرب )( اجملبوبٖ)
 .(ِّٗ/  ْ( إعانة الطالبْب )َّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
أبو ىارػم ا١ببػا ي ىػو كأبػوه نػ  رؤكس ا٤بعتزلػة كإليػو تنسػب الفرقػة  عبد السبلـ ب  ٧بهد ب  عبد الوىاب( َُ)

( الػػػواُب ُٕٔ/  ّ( األنسػػػاب )ّٔ/ ُٓىػػػػ( . ترٝبتػػػو ُب : يػػػّب أعػػػبلـ النػػػببلء ) ُِّالبهشػػػهية ) ت : 
 .(ِّٔ/ ُٖبالوفيات )

 ./ ب [ ن  ج ِٕٔ( ]ُُ)
 .(ُِْ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 .(ُِٖٓ( )ُٕٗٗ/  ْ( صحيح نسلم كتاب الرب كالصلة ، باب ٙبرمي الظلم ) ُّ)
 =( عبػد الػرٞب  بػ  صػخر الدكيػي  أبػػو ىريػرة رضػي اهلل عنػو ، ارػتهر بكنيتػػو ، ىػاجر عػاـ )يػرب ككػاف أكثػػر ُْ)
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،  م لو كال نتاع لوقالوا : ا٤بفلس فينا ن  ال درى أتدركف نا ا٤بفلس ؟: ) عليو كيلم قاؿ
: إف ا٤بفلس ن  انٍب يأٌب يـو القيانة بصبلة كصياـ كزكاة ، كيأٌب كقد رتم ىذا كقذؼ فقاؿ

ىذا كأكل ناؿ ىذا كيفك دـ ىذا كضرب ىذا فيعطى ىذا ن  حسناتو ، كىذا ن  حسناتو 
، فإف فنيت حسناتو قبل أف يقضى نا عليو أ)ذ ن  )طاياىم فطرحت عليو ٍب طرح ُب 

( ِ، ركياه ن  طريق العبلء ب  عبد الرٞب )( هبذا اللفظ با)تبلؼ يسّبُر( كركاه الَبنذم)النا
( ع  أيب ىريرة ٓ( ع  نالك ع  يعيد ا٤بقربم)ْ( ع  أيب ىريرة ، كركاه البخارم)ّع  أبيو)
، فإنو ليس ٍب دينار ن  كانت عنده نظلهة أل)يو فليتحللو ننها: ) قاؿ يوؿ اهلل ع  ر 

، فإف مل يك  لو حسنات أ)ذ ن  يياات ن  قبل أف يؤ)ذ أل)يو ن  حسناتو كال درىم
: ) ( ع  يعيد ، كقاؿ ُب أكلوٕ( ع  زيد ب  أيب أنيسة)ٔأ)يو فطرحت عليو( كركاه الَبنذم)

                                 

/ ْ( االيػػتيعاب )ِّٔ/  ِترٝبتػػو ُب : طبقػػات ابػػ  يػػعد ) ،ىػػػ ( ٕٓ) ت :  الصػػحابة ركايػػة للحػػديث =
 .(ّْٖ/  ٕ( اإلصابة )ُٖٕٔ

( ُُٗ/  ْ( يػػػن  الَبنػػػذم أبػػػواب القيانػػػة كالرقػػػا ق كالػػػورع بػػػاب نػػػا جػػػاء ُب رػػػأف ا٢بسػػػاب كالقصػػػاص  )ُ)
(ُِْٗ). 

/  ّثقػات )ترٝبتػو ُب : ال ىػػ ( . ُّٖا٢برقػي صػدكؽ رٗبػا كىػم ) ت :  العبلء ب  عبد الرٞب  بػ  يعقػوب( ِ)
  .( ُٖٔ/  ٖ( هتذيب التهذيب )َُِ/  ّ( نيزاف االعتداؿ )ِّٖ

ترٝبتػو ُب : ا١بػرح  ا٤بػدين نػوىل ا٢برقػة ، احملػدث الثقػة كال تعػرؼ يػنة كفاتػو . عبد الرٞب  ب  يعقوب ا٢برقي( ّ)
   .(َُّ/  ٔذيب التهذيب )( هتِْٔ/  ّ( اللباب )ٕٓ/  ْكالتعديل )

/ ٓ؛ كتاب ا٤بظامل ؛ باب: ن  كانت لو نظلهة عند الرجل فحللها لو ىل يبٌْب نظلهتو ) ( صحيح البخارمْ)
 (.ِْْٗ( رقم )ُِٔ

، كاف ٦باكرا ٤بقربة ا٤بدينة البقيع فنسب إليها ، اإلنػاـ احملػدث الثقػة  يعيد ب  كيساف الليثي نوالىم ا٤بقربم( ٓ)
( هتػػذيب ُِٔ/ ٓ(  يػػّب أعػػبلـ النػػببلء )ُْٖ/  ٕىػػػ (. ترٝبتػػو ُب : طبقػػات ابػػ  يػػعد ) ُِٓ) ت : 

 .(ّٖ/  ْالتهذيب )
( ُُٗ/  ْ( ين  الَبنذم أبواب صفة القيانػة كالرقػا ق كالػورع بػاب نػا جػاء ُب رػأف ا٢بسػاب كالقصػاص )ٔ)

  .( كقاؿ : ىذا حديث حس  صحيحُِْٗ)
ترٝبتو ُب : ا١برح  ىػ ( . ُِْ( زيد ب  أيب أنيسة أبو أيانة الرىاكم كاف ثقة كثّب ا٢بديث فقيها ، ) ت : ٕ)

 .(ّٕٗ/ ّ( هتذيب التهذيب )ُّٗ/ ُ( تذكرة ا٢بفاظ )ٔٓٓ/  ّكالتعديل )
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ؿ فجاءه فايتحلو (، كذكر ( أك ناُ)رحم اهلل عبدا كانت أل)يو عنده نظلهة ُب عرض
: ) أراد برد ظبلنة (ّ، قاؿ ُب التحرير)( يقرب ن  لفظ البخارمِ، فها أكرده الزركشي)ا٤بعُب

، كُب مشوؿ األ)ّبي  نظر ، فلو قاؿ : كا٣بركج : مشوؿ ا٤باؿ كالقصاص كحد القذؼ االدني
ا عليو ن  ظبلنة آدني لكاف أكىل ، كأيضا فقد يعفو ا٤بستحق ع  حقو فيد)ل ذلك ُب ٩ب

 ، ك)رج بذكر اآلدني حقوؽ اهلل تعاىل كالزكاة ، كال ركردلفظ ا٣بركج كال يد)ل ُب لفظ ال
: ) الذنوب الٍب تكوف (ْ، كقاؿ الغزايل ُب ننهاج العابدي )أف أداىا نعترب ُب صحة التوبة (

قد تكوف ُب ا٤باؿ كُب النفس كُب العرض كُب ا٢بـر كُب الدي  ، فأنا ا٤باؿ فيجب  بْب العباد
، فإف عجز ع  ايتحبللو لغيبتو أك نوتو كنة ، فإف عجز عنو لفقره ايتحلورده عند ا٤ب

كأنك  التصدؽ عنو فعل ، كإال فليكثر ن  ا٢بسنات ، كيرجع إىل اهلل تعاىل كيتضرع إليو ُب 
لقيهة ، كأنا النفس فيهكنو أك كليو ن  القصاص ، فإف عجز رجع إىل )أف يرضيو عنو ُب ا

( ، كأنا العرض فإف اغتبتو أك رتهتو أك هبتو فحقك أف تكذب ٓاهلل ُب إرضا و عنو ()
نفسك بْب يدم ن  قلت ذلك عنو إف مل ٚبش زيادة غيظ كىيج فتنة ُب إظهار ذلك ، كإال 

، كأنا ا٢بـر فإف )نتو ُب أىلو ككلده ك٫بو ّبضيو عنكل ( ٔفالرجوع إىل اهلل يبحانو )كتعاىل()
ذلك فبل كجو لبليتحبلؿ كاإلظهار فإنو يولد فتنة ، بل يضرع إىل اهلل لّبضيو عنك ، كأنا 

، فيحتاج إىل تكذيب نفسك بْب ك بدعتو أك ضللتو فهو أصعب األنرالدي  فإف كفرتو أ
( على ذلك لّبضيو عنك ( ، كنفهـو  ٕ/)يديو إف أنكنك ، كإال فاالبتهاؿ إىل اهلل كالندـ 

كبلـ ا٤بصنف أف ا٤بعصية )القولية يكفي فيها القوؿ كليس كذلك بل الثبلثة األكؿ أركاف ُب 
( ، كنقتضاه أف الثبلثة األكؿ تكفي ُب ُ( قولية كانت أك فعلية)ٖالتوبة ن  كل نعصية ()

                                 
 ( ُب ب حرصُ)
 (ُِْ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 (ٕٕٔ - ٕٔٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّ)
 (ٕٕ - ٕٔ( ننهاج العابدي  )ْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
 ( ياقط ن  بٔ)
 / ب [ ن  ب ََٓ( ]ٕ)
 ( ياقط ن  جٖ)
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، فإف أكجبو كالزنا  يوجب ا٢بدن  ا٤بعصية الفعلية ُب حقوؽ اهلل، كىو كذلك فيها الالتوبة 
، كإف ظهر فقد فات السَب فيأٌب اإلناـ إف مل يظهر بشهادة فاألكىل السَبأك الشرب ف

تقادنو ( كقاؿ : ) إال إذا تقادـ العهد ، كقلنا : يسقط ا٢بد ب(ّ( ، قاؿ ُب الشانل)ِليحده)
هلل تعاىل فإذا قارؼ : ررط الندـ أف يكوف على نا فاتو ن  رعاية حق ااأليتاذ أبو إيحاؽ

يياة كندـ عليها إلضرارىا بو كأهناكها قواه فهو نادـ غّب تا ب ، كقاؿ البيهقي ُب رعب 
: ) قد جاءت أحاديث ُب أف ا٢بدكد كفارة ، ككأنو إذا تاب بدليل قوؿ النيب صلى (ْاإلٲباف)

( ُب ررح ٔ(( ، كلك  صرح ا٤بصنف /)تب إىل اهلل: ) (ٓاهلل عليو كيلم للسارؽ حْب قطعو)
 ( : )ٗ( أف االيتيفاء نسقط لئلٍب كالطلبة ُب اال)رة ، قاؿ الزركشي)ٖ( كالفتاكل)ٕنسلم)

فيكوف  ، كاألربو التفصيل بْب ن  يلم نفسو انتثاال ألنر اهللكقضيتو عدـ االحتياج لتوبة
قهم أنو ال يشَبط ُب صحة التوبة ع  : ) كنقتضى إطبل(َُ، كقاؿ)ذلك توبة ، أك قهرا فبل (

، كلو تاب ٍب عاد إليو كتكرر ذلك ننو صحت ، كىو كذلكصوص اإلقبلع عها يواهأنر ٨ب
 توبتو )بلفا للهعتزلة ُب ا٤بسألتْب ( .

 فصل 
، ( ٤با يبق ُب الُ/) (ُُ) ()ال يحكم بشاىد إال في ىبلل رمضان في األظهر صـو

                                 

 (ِٕٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ) =
 (ْٔٓ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُِٗ( العجاب )ِ)
 (ََّ/  ُ( الشانل )ّ)
 (ّٓٗ_ ّْٗ/ ٓ( رعب اإلٲباف )ْ)
السػػن  الكػػربل للبيهقػػي ٝبػػاع أبػػواب قطػػع اليػػد كالرجػػل ُب السػػرقة بػػاب السػػارؽ يسػػرؽ أكال فتقطػػع يػػده اليهػػُب نػػ   (ٓ)

 (ّٖ/  ٖ( ع  أيب ىريرة ، كضعفو األلباين ُب اإلركاء )ُِْٕٓ( )ُْٕ/  ٖ) بالنارنفصل الكف ٍب ٰبسم 
 / أ [ ن  ج ِٕٕ( ]ٔ)
 (ُٖٗ/ ُُ( ررح نسلم )ٕ)
 (ُِٖ) ( الفتاكل ا٤بنثورةٖ)
 (ُِْ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 .(ُِْ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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تبْب ىناؾ أف آ)ر قويل الشافعي ارَباط العدد فيو أيضا ، كقد كإ٭با ذكرت ىنا لقصد ا٢بصر
( نعم ٍب صور اكتفي فيها بقوؿ كاحد على رأم ، ككاف ينبغي أف يقوؿ : ِفبل ايتثناء)

( ُب  ّألجل الصـو فإنو ال ٰبل بو الدي  ا٤بؤجل كال يقع الطبلؽ ا٤بعلق ، كحاكؿ الرافعي)
( ، كقاؿ القاضي ْيتو ُب ىذا الباب)كتاب الصـو كجها بطرده ُب ا١بهيع ، كصرح ٕبكا

( با٥ببلؿ غّب الصـو إذا كانت عبادة ال حق فيها آلدني ،  ٔ( : ) األحكاـ ا٤بتعلقة)ٓا٢بسْب)
 (( .ٕكالوقوؼ بعرفة كالطواؼ ك٫بوه ، ىل يقبل فيها عدؿ أـ ال ؟ كجهاف)

 َّنت مت زت رت  يب  ُّٱلقولو :  (ٖويشترط للزنا أربعة رجال (): ) قولو
( فجعل التحص  َُ) َّ  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱ:(، كقولوٗ)

( ، ُُن  حد القذؼ بالزنا بذلك ، كألنو أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيو ليكوف أيَب)
كا اتفاقا ال ع  قصد النظر قبلت كالصحيح ا٤بنصوص جواز النظر لتحهل الشهادة ، فإف رأ

( ، كىذا العدد بالنسبة إلقانة ا٢بد ، أنا لو رهد ٔبرحو راىداف كفسراه بالزنا ثبت ُِقطعا)
تياف البها م على ا٤بذىب ( ، كيلتحق بالزنا اللواط ،  ككذا إُّفسقو كال يكونا قاذفْب)

                                 

 / ب[ ن  أَِْ( ]ُ) =
 (ِّٓ/  ْ( حاريتا قيويب كعهّبة )ِٖٓ/ ٔ( اجملهوع )ِ)
 .(ُٕٗ/ ّ( العزيز )ّ)
 (َُٓ/ ُِ( العزيز )ْ)
 .(َّٔ/ ْ( حارية الرنلي )ٖٕٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٓ)
 ( ُب ج ا٤بتدلقة .ٔ)
 .(َُّ/  ٖ( حارية الشربانلسي )ٖٖٓ/ ْ( األظهر : عدـ القبوؿ . نغِب احملتاج )ٕ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُّ( يورة النور )ٗ)
 .(ْ( يورة النور )َُ)
 .(ٕٓٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُْٗ/  ْ(بداية احملتاج )ُُ)
 .(ٕٗٔ/  ِ )( اإلقناع للشربيِبْٓٗ( توقيف األحكاـ )ُِ)
 (ِّٕ/  ْ( إعانة الطالبْب )ِْٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
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نع ن  العدد كها ُب زنا : ) ألف كلو ٝباع( ، كنقصاف العقوبة فيو ال ٲب( ُ، قاؿ)ا٤بنصوص
لدؿ على ا)تصاصو بالرجاؿ ، فإف التاء ُب  (ّأربعة( ): ) (، كلو اقتصر على قولوِاألنة)

 ( .ْالعدد ال تثبت إال ُب الذكور)

 (ٕ) وفي قول : أربعة( )  (ٔأم : كغّبه ن  األقارير)( ٓولئلقرار بو اثنان( )قولو : ) 
( ، كفرؽ األكؿ بأف ا٤بقر ٖكالشهادة على نفس الزنا) ألف ا٤بثبت بالشهادة ىو الزنا ، فصار

( بَبجيح ، َُ( ، كمل يصرح الرافعي)ٗال يتحتم حده ٖببلؼ ا٤بعاي  فلذلك غلظت بينتو)
( ُب باب اللعاف األكؿ للجديد ، كنقابلو للقدمي ، كىذا ا٣ببلؼ ُِ()ُُكعزل ا٤باكردم)

( بصورة ىذه ا٤بسألة ُْالبندنيجي)( ، كقاؿ ُّٯبرم ُب اإلقرار بالقذؼ كها قالو الدارني)
فيها إذا قذؼ رجل رجبل ، ٍب ادعى القاذؼ أف ا٤بقذكؼ أقر بالزنا ٍب أنكر ا٤بدعي عليو 
فأقاـ ا٤بدعي البينة ، كىو يقتضي أنو ال يسهع ذلك ابتداء ، كإ٭با ذكر ىذه ا٤بسألة للتنبيو 

 على ايتثنا ها ن  قاعدة الشهادة ن  جهة التغليظ باألربعة .
أم : يؤدم إىل ( ِ)وعقد مالي( ) ( ُ: عينا كاف أك دينا)أم (ُٓولمال( ): ) قولو  

                                 
 .(ُّٖ/ ٖ( األـ )ُ)
 .(ُّٗ/  ُٗ( كفاية النبيو )ِٔ/  ُّ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّٕ/  ِ( ررح اب  عقيل على ألفية اب  نالك )ْ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َْٔ( االنتصار )ِْْلدـ )( أدب القضاء الب  أيب أ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ُُّ/  ٖ( هناية احملتاج )َٖٗ/  ِ( السلسلة )ٖ)
 (ُٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )َٗٓ/  ْ( الديباج )ٗ)
 ( ْٔ/  ُّ( العزيز )َُ)
 .( ُب ب : للهاكردمُُ)
 (ُّٗ/ ُُ( ا٢باكم )ُِ)
 .(َُٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 .(ِّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْ)
 .(َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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 (ّ) كبيع وإقالة وحوالة وضمان وحق مالي كخيار وأجل رجبلن أو رجل وامرأتان( )ا٤باؿ 
  ىك مك لك اك يق ىق ىفيف يث  ىث نث ُّٱ: لقولو تعاىل

جهات ، كا٤بعُب ُب تسهيل ذلك كثرة (، كقسنا عليو ُب الباقيٓوف)( نص عليو ُب الديْ) َّ
، كد)ل ُب ا٣بيار )يار اجمللس  كالشرط كيبب اإلفبلس ك٫بوه ، ا٤بداينات كعهـو البلول هبا

قبو٥بها نع  (ٕ) أو رجل وامرأتان ( )، كفهم ن  التخيّب بقولو : (ٔكعجز ا٤بكاتب كغّبه)
( فيو اإلٝباع ، كأف ظاىر اآلية غّب نراد ، كُب ٖكغّبه)، كحكى اب  ا٤بنذر كجود الرجلْب

الذ)ا ر ع  ا٢باكم ارَباط فقد رجلْب كىو غلط ، كإ٭با حكاه ع  نالك ٍب مل يصح 
 ( .َُ، كا٣بنثى ىنا كا٤برأة)(ٗعنو)

 تنبيو 
( فسوخ العقد ا٤بايل كذلك ، كجعلو اإلقالة ُُ، فإف /)اقتصاره على العقد ا٤بايل نضر

، فلو قاؿ : كعقد نايل قد ، إ٭با يأٌب على الوجو الضعيف، كالصحيح أهنا فسخعن  أنثلة ال
، كمشل (ُّ( ، ككذا عطفو ا٢بوالة على البيع ؛ ألهنا بيع دي  بدي )ُِكفسخو اليتقاـ)

                                 

 (ٗٔٔ/  ِ(  حارية البيجورم )ِٖٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ) =
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِِٖ( يورة البقرة )ْ)
 (ُُٔ/ ٖ( األـ )ٓ)
 (ِٗٔ/  ْ( التدريب )ّّٖ/  َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ٗٗٓ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ِّٗ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٖ)
 (ْْٗ/  ٖ( ننح ا١بليل )ِِٓ/  َُ( الذ)ّبة )ٗ)
 (ِْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُّ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 / ب[ ن  جِٕٕ( ]ُُ)
 (ِّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٖٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِ)
 (ْٕٗ/  ْ( حارية الشرقاكم )ِْٕ/  ْ( إعانة الطالبْب )ُّ)
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، كنقل اب  ( ارَباط رجلْبِ( كالركضة)ُإطبلقو الشركة كالقراض ، لك  األرجح ُب الشرح)
( إ٢باؽ القراض ٗبا ٫ب  فيو ، ٓ( كالشانل كغّبٮبا /)ْأيب الطيب)( ن  تعليق القاضي ّالرفعة)

( التصرؼ فهو كالوكيل ٍٔب قاؿ : ) كينبغي أف يفصل فيقاؿ إف كاف ندعيا يرـك )إثبات()
فبل بد ن  راىدي  كإف كاف يرـك إثبات حصتو ن  الربح فيثبت بالرجل كا٤برأة إذ ا٤بقصود 

 (ٕا٤باؿ (.)
(  )من عقوبة ٗ) أم : نا ليس ٗباؿ كال يقصد ننو ا٤باؿ( ٖولغير ذلك( )قولو : ) 

وما يطلع عليو الرجال ( ) ُُيواء كانت ن  ا٢بدكد كالتعازير) (َُاهلل تعالى أو آلدمي()
غالبا كنكاح وطبلق ورجعة وإسبلم وردة وجرح وتعديل وموت وإعسار ووكالة ووصاية 

أنا ُب ا٢بدكد فلها ركل ،  نرأتْبكال يثبت برجل كا :أم( ُِوشهادة على شهادة رجبلن( )
( ُكال ُب [) نضت السنة أنو ال ٘بوز رهادة النساء ُب ] ا٢بدكد( "ُْ( ع  الزىرم)ُّنالك)

                                 
 (ْٖ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (ِّٓ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ُِٕ/  ُٗ( كفاية النبيو )ّ)
 (ُّٓ( التعليقة الكربل )ْ)
 / أ [ ن  ب َُٓ( ]ٓ)
 ( ياقط ن  جٔ)
بأف قاؿ: ىذه الدار كانت أليب كقفها علي  ( كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )فرع: ادعى نلكنا تضه  كقفيةٕ)

ػػػا بػػػإقراره كإف قلنػػػا ُب دعػػػول  كأنػػت غاصػػػب، كأقػػػاـ رػػػاىدنا كحلػػػف نعػػػو .. حكػػػم لػػو ا٤بلػػػك، ٍب يصػػػّب كقفن
 (ّْٔ/  َُالوقف: ال يقبل راىد كٲبْب، قالو ُب البحر ( النجم الوىاج ) 

 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٗٔ/  ٓلغرر البهية )( إَٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َّٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِْٓ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُُ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِٓٗ/  ٖ(  ، كضعفو ُب اإلركاء )ِِٕ/ ِ( ا٤بوطأ كتاب القضاء باب القضاء بالشاىد نع اليهْب )ُّ)
كػػر القررػػي الزىػػرم اإلنػػاـ العلػػم حػػافظ زنانػػو ، نتفػػق علػػى جبللتػػو ( ٧بهػػد بػػ  نسػػلم بػػ  عبيػػد اهلل أبػػو بُْ)

( هتػذيب َُٖ/  ُ( تػذكرة ا٢بفػاظ  )َّٔ/  ّترٝبتو ُب : حلية األكلياء ) ىػ( . ُِْكإتقانو ، ) ت : 
 (ْْٓ/ ٗالتهذيب )
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( ّـ)، كقد ركاه اب  حز (ِالنكاح كالطبلؽ " كىو كإف كاف نريبل فهو حجة على أيب حنيفة)
، (ْكأ٢بق هبا التعازير ألهنا ُب نعناىا)كا٣بليفتْب"  بلفظ "نضت السنة ن  ريوؿ اهلل 

كأنا نا يطلع عليو الرجاؿ ؛  (ٓ، كبو صرح ُب األقضية)القاضيكقضيتو أهنا ال تثبت بعلم 
فؤلنو يبحانو نص فيها يول ا٤باؿ على رهادة الرجاؿ )اصة ُب ثبلث نواضع ، كىي 

: ) ال نكاح إال بويل كراىدم عدؿ ( (ٖ( كصح ا٢بديث)ٕ( كالوصية)ٔ)الطبلؽ كالرجعة
، كا٤براد بالطبلؽ : نا ال عوض فيو ، أنا (ٗكأ٢بق بو الباقي ؛ ألنو ليس ا٤بقصود بو ا٤باؿ)

ف ادعاه الرجل ثبت برجل ، كإفكذلك ؛ ألف غرضها اندفاع النكاحا٣بلع فإف ادعتو ا٤برأة 
، نقل ُب كإطبلؽ ا١بواب فيو )طأ، كالصواب التفصيل يعايا بو ، كىذا ٩باكانرأتْب
 .( نبو عليو ُب التنويوُُ( أف اب  يونس)َُالتحرير)

وما يختص بمعرفتو النساء أو ال يراه رجال غالبا كبكارة ووالدة وحيض : ) قولو
) وبأربع أم برجلْب كرجل كانرأتْب  (ُِورضاع وعيوب تحت الثياب يثبت بما سبق ( )

                                 

 ( ياقط ن  أ.ُ) =
 (ُِٔ/  ِ( فواتح الرٞبوت )َّ/  ِ( ألنو ٰبتج با٤بريل . أصوؿ ا١بصاص )ِ)
 (.ِٕٔ/ َُاحمللى )( ّ)
 (َّْ/  َُ( النجم الوىاج )ََٓ/  ْ( بداية احملتاج )ْ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِ - ُ( يورة الطبلؽ )ٔ)
 (َُٔ( يورة ا٤با دة )ٕ)
( السن  الكربل للبيهقي  ٝباع أبواب نا على األكلياء ُِّٓ( )ُّٓ/  ْ( ين  الدارقطِب كتاب النكاح )ٖ)

( عػ  ابػ  عبػاس كعلػي رضػي اهلل عػنهم ، كضػعفو األلبػاين ُّْٓٔ( )َُٖ/  ٕيل )باب ال نكػاح إال بػو 
 (ُِْ/  ُٔب اإلركاء )

 (ِّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ٕٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )َُ)
فاضػبل ، نػ  نصػنفاتو ( عبد الرحيم ب  ٧بهػد بػ  ٧بهػد بػ  يػونس أبػو القايػم ا٤بوصػلي كػاف فقيهػا أصػوليا ُُ)

ىػػ ( .ترٝبتػو ُب : طبقػات الشػافعية  َٕٔالتعجيز ُب ا)تصار الوجيز ، غنيػة الفقيػو ُب رػرح التنبيػو )ت : 
 .(ُُٕ/  ْ( نرآة ا١بناف )ّْٔ/ ُ( طبقات الشافعية الب  قاضي رهبة )ُُٗ/  ٖالكربل للسبكي )

 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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نضت السنة أنو ( ع  الزىرم "ِالنسوة ا٤بنفردات ، فلها ركاه اب  أيب ريبة)أنا (ُنسوة ()
" كا٤بعُب فيو ا٢باجة لتعذر ٘بوز النساء فيها ال يطلع عليو غّبى  ن  كالدة النساء كعيوهب 

( ُب أحكاـ القرآف اإلٝباع ُب الوالدة كعيوهب ، ْ( ، كحكى الشافعي)ّا بالرجاؿ غالبا)إثباهت
كأنا اعتبار األربع ؛ فؤلف نا ليس ٗباؿ ال يثبت إال برجلْب ، كاهلل قد أقاـ الرجل نقاـ ا٤برأتْب 

" فلـز األربع ، كإذا ثبت قبو٥ب  رهادة انرأتْب تعدؿ رهادة رجل( "ٓكُب صحيح نسلم)
اطنة ( ، كع  االصطخرم أف الرضاع كعيوب النساء البٔننفردات فقبوؿ الرجل كا٤برأتْب أكىل)

( ُب باب ٖ( ُب باب الرضاع ، كقاؿ ا٤باكردم)ٕ. حكاه اإلناـ)إ٭با تثبت بالنساء احملصنات
يذكركا نشاىدة الوالدة باالتفاؽ ن  غّب : ) يشَبط ُب رهادة الرجاؿ بالوالدة أف اللعاف

 تعهد النظر (.
 تنبيو 

ا٢بيض صريح ُب إقانة البينة ( بٗنبو بالبكارة على نا يقابلها كىي الثيوبة ، كٛبثيلو /)
( ُب الطبلؽ ن  ُِ( كالنوكم)ُُ، كينبغي ٞبل نا ذكره الرافعي)(َُ، كىو الصواب)عليو

                                 
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
( رقػػػػم ّٓٔ/ َُصػػػػنف بػػػػ  أيب رػػػػيبة كتػػػػاب البيػػػػوع كاألقضػػػػية، بػػػػاب نػػػػا ٘بػػػػوز فيػػػػو رػػػػهادة النسػػػػاء )( نِ)

( ّّ/ٖ(، ك عبد الرزاؽ ُب ا٤بصنف كتاب الشهادات، باب رهادة ا٤برأة ُب الرضاع كالنفػاس  )َُِٖٗ)
 (.ُِْٕٓبرقم )

 (ِّٔ/  ْ( حارية الرنلي )ُِّ/  ْ( هناية احملتاج )ّ)
 (َُّ-ُِٗ /ِ( أحكاـ القرآف )ْ)
( نػػ  حػػديث ٕٗ( )ٖٔ/  ُ( صػػحيح نسػػلم كتػػاب اإلٲبػػاف بػػاب بيػػاف نقصػػاف اإلٲبػػاف بنقصػػاف الطاعػػات )ٓ)

 اب  عهر رضي اهلل عنو .
 ( ٕٗٔ( كفاية اال)يار )َّْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٔ)
 (َْٕ/ ُٓ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (َُْ/ ُُ( ا٢باكم )ٖ)
 / ا [ ن  أ َّْ( ]ٗ)
 (ِٕٔ/  ْطالبْب )( إعانة الَُ)
 (َُُ/  ٗ( العزيز )ُُ)
 (ُّٓ/  ٖ( ركضة الطالبْب )ُِ)
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( ، كذكر ُى عسر البينة ال التعذر بالكلية)تصديقها ُب ا٢بيض إذا علق طبلقها عليو عل
، كنقلو )ع ( اب  الصباغ كالبغوم ا تقبل ن  النسوة ٤بهاريته  ذلك( أهنِا٤بصنف ُب فتاكيو)

، ك ال ٚبتص بالنسوة ٖببلؼ نا يقتضيو تعليلو كدعول نفي ا٣ببلؼ ( ال )بلؼ فيوّكأنو)
و كالكفْب فبل تقبل رة ُب الوجليس ٔبيد ، كاحَبز بالعيوب ٙبت الثياب ع  العلة الظاى

( ، كحكى ْ؛ ألف العلة ُب قبو٥با كونو ال يطلع عليو الرجاؿ غالبا كىو نفقود)رهادهت  فيها
الشيخ إبراىيم ُب تعليقو كجهْب ُب رهادة النساء بالعيب بوجو األنة ، كصرح ريخو 

، قاؿ : ) فإف كاف ُب ( ُب ا٢برة ٔ، ككافقو البغوم)(ٓالقاضي ا٢بسْب با٤بنع فيها كُب ا٢برة)
( ُب ا٤بهنة ثبت برجل كانرأتْب كبشاىد كٲبْب ؛ ٖ( يبدك)ٕكجو األنة أك ٗبوضع ن  بدهنا /)

( : ) ُُ( ، كقاؿ ُب ا٤بطلب )َُ( كالنوكم)ٗألف ا٤بقصود ننو ا٤باؿ ( ، كتبعو الرافعي)
سخ النكاح فبل ، كعليو ىذه العلة أف ذلك فيها إذا قصد بو الرد ُب البيع ، أنا إذا قصد بو ف

( ٙبت ُِينزؿ إطبلؽ القاضي ا٢بسْب كغّبه ( ، كتعبّبه بالثياب ٱبالف عبارة احملرر كغّبه)
( :  ) نرادىم أنو ال تقبل رهادى  ننفردات فيها فوؽ السرة ن  ُّاإلزار ، قاؿ اب  الرفعة)

أنو ال يثبت يقتضي  (ُْوبأربع نسوة ( ): )فيها ٙبت الركبة ننها (، كقولو العيوب كال

                                 
 (ُِّ/  ٖ( هناية احملتاج )ِْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 (ِّ( ا٤بسا ل ا٤بنثورة )ِ)
 ( ُب ب أنوّ)
 ( ِّٔ/  ْ( حارية الرنلي )ّْْ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (َٕٔ/  ِ( حارية البيجورم )ٖٕٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ٓ)
 (ُِٗ/  ٖ( التهذيب )ٔ)
 / أ [ ن  ج ِٖٕ( ]ٕ)
 ( ُب ب يبدكا ٖ)
 (ْٗ/  ُّ( العزيز )ٗ)
 (ِْٓ/  ُُ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ُْٔ( ا٤بطلب العايل )ُُ)
 (ّٕٓ/  ْ( التدريب )ْٖٗ( احملرر )ُِ)
 (ُْٔ( ا٤بطلب العايل )ُّ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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بلؽ عانتهم ، كلو ( إنو ا٤بوافق إلطِ، كقاؿ الرافعي)(ُكٲبْب ، كبو صرح ا٤باكردم ُب الرضاع)
لعلم ا)تصاصو بالنسوة ؛ ألف التاء ال ٙبذؼ إال نع  (ّ) ( بأربع: ) اقتصر على قولو

 ( ، كحيث قبلنا الشهادة بالعيوب يشَبط ُب الشاىدي  العلم بالطب حكاهْا٤بؤنث)
 ( .ٔ( ُب باب الوصية ع  التهذيب)ٓالرافعي)

أم ؛ ألف الرجل (ٕوما ال يثبت برجل وامرأتين ال يثبت برجل ويمين ( ): ) قولو
 (.ٖكا٤برأتْب أقول ، فإذا مل يثبت باألقول مل يثبت ٗبا دكنو )

ألنو صلى (َُ) ثبت برجل ويمين ( ) أم برجل كانرأتْب( ٗوما ثبت بهم ( ): ) قولو
ا٤بذكر على ا٤بؤنث ُب عود ( ، كغلب ُُ. ركاه نسلم) قضى بشاىد كٲبْبيو كيلم اهلل عل
كاحدة ( باألنواؿ ؛ ألف قولو قضى إ)بار ع  فعلة ُِ، قاؿ احملانلي كإ٭با )صصناه /)الضهّب

( ذلك بأنو ُّم)، كإ٭با ٰبهل على قضية كاحدة كقد فسر الراك فبل ٲبك  دعول العهـو فيها
، كال فرؽ بْب أف يتهك  ن  البينة الكانلة أك ال على ، فوجب ٞبل ا٣برب على تفسّبهاألنواؿ

 .(ِ( ن  رجلْب أك رجل كانرأتْب )ُ، كقيل : إنو ال يعهل بو نع التهك )(ُْالصحيح)

                                 
 (َْْ_َِْ/ ُُ( ا٢باكم )ُ)
 (ُٗ/ ُّعزيز )( الِ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّٕ/  ِ( ررح اب  عقيل )ْ)
 (َٓ/ ٕالعزيز ) ٓ))
 (َُٓ/  ٓالتهذيب ) ٔ))
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُّٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َِٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
( ن  حديث اب  ُُِٕ( )ُّّٕ/ ّاألقضية، باب القضاء باليهْب كالشاىد )صحيح نسلم، كتاب  ( ُُ)

 عباس رضي اهلل عنهها .
 / ب [ ن  ب َُٓ( ]ُِ)
 ( ُب ج الرازمُّ)
 (ّْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕٕٔ( كفاية اال)يار )ُْ)
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؛ فإهنا تثبت بشاىد   الرضاع كغّبه: نأم (ّإال عيوب النساء ونحوىا ( ): ) قولو
، كأطلق الصيهرم كاحملانلي (، كذا ايتثناه ا١بههورْْب ألهنا أنور )طرة ٖببلؼ ا٤باؿ)كٲب

( : )ينبغي تقييد ٔ، كقاؿ الزركشي)( كغّبىم القاعدة ن  غّب ايتثناءٓكصاحب البياف)
( ( بو ٕإطبلؽ ا٤بصنف كغّبه با٢برة ، أنا األنة فينبغي أف تثبت بذلك قطعا ألنو ناؿ ، كجـز

 . أثناء الرى  (( ُبٖا٤باكردم)
، كفيها تقبل أم: ُب األنواؿ قطعا (ٗوال يثبت شيء بامرأتين ويمين( ): ) قولو
؛ ألف ا٤بعُب أف اليهْب إذا رهدت انرأتاف ضعف ( فيو نتفرقات على الصحيحَُالنسوة)

، كقد يفهم كبلنو أنو ال يثبت ريء باليهْب (ُُرطر ا٢بجة فبل يقنع بانضهاـ الضعيف)
، كٗبنزلة اإلقرار على األظهر ا٤بدعي عليو ٗبنزلة رجلْب ُب قوؿاليهْب نع نكوؿ  اجملردة ، لك 

(ُِ.) 
ألف جانبو إ٭با  (ُّوإنما يحلف المدعي بعد شهادة شاىده وتعديلو (): ) قولو

يتقول حيناذ كإ٭با ٰبلف ن  قوم جانبو كا٤بدعي عليو فإف جانبو قىًومى باألصل كٰبلف 
: ٯبوز تقدمي اليهْب على  (، كقيلُْف نكولو قول جانبو)ا٤بدعي بعد نكوؿ ا٣بصم ؛ أل
                                 

 ( ُب ب ك ج : الته  .ُ) =
 (ُْٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُِٓ/  ْ( الديباج )ّٗٓ/  ْتاج )( زاد احملْ)
 (ّّٖ/ ُّ( البياف )ٓ)
 ( ُْٖ/ ٔ( ا٢باكم )ٔ)
 ( ُب ب : فجـزٕ)
 (ِِٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ُب ب : التسويةَُ)
 (ُِٕ/  ٖ(  السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
 (ْْٔ/  ُٗالنبيو )( كفاية ِِٓ/  ٖ( التهذيب )ُِ)
 (َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّْٔ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
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( احتهاؿ ُب تقدمي ِ، كلئلناـ)(ُالشهادة كها ٯبوز تقدمي رهادة ا٤برأتْب على رهادة الرجل)
 .( الشاىدّاليهْب على تعديل)

إف راىدم لصادؽ  : كاهللم: فيقوؿأ (ْويذكر في حلفو صدق الشاىد (): ) قولو
، كإ٭با ( فيها رهد بوٖ( غّبٮبا)ٕ( ك]زاد[)ٔ( كالنوكم)ٓالرافعي)، ذكره كغِب نستحق لكذا

كجب ذكر صدقو ؛ ألف اليهْب كالشاىد حجتاف ٨بتلفا ا١بنس فاعترب ارتباط أحدٮبا باآل)ر 
إذا قلنا بايتناد ، كإ٭با ينتظم (: ) كذا كجهوهَُ، قاؿ الرافعي)(ٗليصّبا كالنوع الواحد)
كليس يلـز الشاىد أف  ؛ ألف ٲبينو ٗبثابة الشاىد اآل)ر: ال يشَبط القضاء إليهها(، كقيل

، كحكى (ُُ، كال ترتيب ُب ا٢بلف على إثبات ا٢بق كصدؽ الشاىد)يصدؽ صاحبو
 .( فيو االتفاؽُِاإلناـ)

وطلب يمين خصمو فلو ذلك( أم : نع راىده ) ( ُّفإن ترك الحلف( ): ) قولو
 (ُٕفلو ( )أم : ا٤بدعي عليو )  (ُٔ) ( فإن نكل( ) ُٓ؛ ألنو قد يتورع ع  اليهْب)أم (ُْ)

                                 
 (ُٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 (َّٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ِ)
 ( ُب ج : تعدؿّ)
 ( ُٕٓ – َٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٗ/ ُّالعزيز ) ٓ))
 (ِٖٕ/ ُُركضة الطالبْب ) ٔ))
 ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية  ٕ))
 (ّْٕ/  ْ( التدريب )ُِٔأدب القضاء الب  أيب الدـ ) ٖ))
 (ُّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ِِٓ/  َُٙبفة احملتاج ) ٗ))
 (ِٗ/ ُّالعزيز ) َُ))
 (َّٓ/  ْبداية احملتاج ) ُُ))
 (َّٔ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) ُِ))
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ِّٕ / ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٓ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٕ)
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أم: كها أف لو ذلك ُب األصل؛  (ُ) أن يحلف يمين الرد في األظهر ( ): ا٤بدعي أم
( ِ؛ ألف تلك لقوة جهتو بالشاىد  بنكوؿ ا٤بدعي عليو أال ]ترل[)ألهنا غّب الٍب انتنع ننها

: ال ؛ ألنو ، كالثاين(ّأف تلك ال يقضى هبا إال ُب ا٤باؿ كىذه يقضى هبا ُب ٝبيع ا٢بقوؽ)
( أنو ال ٰبكم على ا٤بدعي عليو بنكولو نع ٓ، كافهم كبلنو /)(ْٲبكنو ا٢بلف نع الشاىد)

 .( كغّبٮبأراىد ا٤بدعي ، كبو صرح القاضي ا٢بسْب كالركياين )
  :تنبيو

يٌدعىى عليو ، قاؿ الرافعي)
، كحكى ع   الدعول( : تسقط ٕيكت عها إذا حلف ا٤ب

( أنو ليس لو أف ٰبلف بعد ذلك نع راىده ، ٖببلؼ نا لو أقاـ بينة بعد ٲبْب ٖاب  الصباغ)
ا٤بدعى عليو فإهنا تسهع ؛ ألف البينة قد يتعذر عليو إقانتها كاليهْب إليو بعد رهادة الشاىد 

 الواحد فبل عذر لو ُب االنتناع .
: ىذه مستولدتي علقت بهذا في ولو كان بيده أمة وولدىا فقال رجل  : ) قولو
أم : فتنزع ٩ب  ىي ُب يده  (ٗوحلف مع شاىد ثبت االستيبلد( ) : نِب )أمملكي ( 

كتسلم إليو ؛ ألف الرؽ ناؿ فيثبت بالشاىد كاليهْب ، فإذا نات عتقت بإقراره بااليتيبلد ، 
 ( .ُِ) ( ، كقيل : بالشاىد كاليهْب . حكاه ا٤باكردمُُ( كا٤بصنف)َُجـز بو الرافعي)

                                 
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ِ)
 (ّْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّ)
 (ِِٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 / ب[ ن  ج ِٖٕ( ]ٓ)
 (ُٕٓ/  ُْ)( ٕبر ا٤بذىب ٔ)
 (ِٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ّّٗ/  ِ( الشانل )ٖ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّٗ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ِٕٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (ٕٖ-ٖٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ُِ)
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ألهنها ال يثبتاف بالشاىد كاليهْب ( ُال نسب الولد وحريتو في األظهر( ): ) قولو 
: نعم ؛ ألنو فرع فيتبع األصل كها لو ثبت غصب (، كالثاينِفبل ينزع ن  صاحب اليد)

( ، كالقوالف فيها إذا أيند دعواه ّجارية ، فإنو ٰبكم ٤بدعيها بالولد ا٢باصل ُب يد الغاصب)
بل رك أف ا٤بلك ال ٲبك  فيو حدكث الولد ، أنا إذا أنك  كقانت ا٢بجة بذلك فإىل زن  

، كىو يتبع األـ ( ننهاْ، كأف الزكا د ا٢باصلة ُب يده للهدعي كالولد /)ثبت ن  ذلك الزن 
ُب تلك ا٢بالة فبل ٯبرم القوالف ُب حريتو كقد باف انقطاع صاحب اليد كعدـ ثبوت يده 

، كإ٭با صورىا با٢بجة الناقصة ؛ ألهنا نوضع النظر ، كال ٱبفى (ٓب)عليو نبو عليو ُب ا٤بطل
 ( .ٔأنو إذا ثبت االنتزاع بالناقصة فبالكانلة أكىل)

  :تنبيو
) إف ( نفرعا على األصح : ٕ، كقاؿ الرافعي)و يقتضي نفي النسب هبذه ا٢بجةيياق

( ٖذكرنا ُب اإلقرار) ، كىل يثبت نسبو بإقرار ا٤بدعي فيو ناالولد يبقى ُب يد صاحب اليد
، كنقتضاه أنو إف كاف صغّبا فبل تثبت ٧بافظة على (عبد الغّب (َُ( ُب ايتلحاؽ)ٗكاللقيط)

حق الوالء للسيد كإف كاف بالغا كصىٌدقىو ثبت ُب األصح )
( ُِ( ، كاعلم أف احملرر)ُُ

 : ) كىل ٰبكم لو بالولد كينزع ن  يدا٣ببلؼ ُب النسب كا٢برية بل قاؿ ( ٰبكُّ]مل[)
                                 

 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُّٓ/  ْ( الديباج )ٓٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (ِٗٓ/  ْج )( نغِب احملتا َّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 / ب [ ن  أ َّْ( ]ْ)
 (ِّٓ( ا٤بطلب العايل )ٓ)
 (ِٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ْٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ّّٓ/  ٓ( العزيز )ٖ)
 (ُْْ/  ٔ( العزيز )ٗ)
 ( ُب ب : االيتلحاؽَُ)
 (ِْٓ/ َُ( حواري الشركاين )ّٕٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
 (َُٓ( احملرر )ُِ)
  ا٢بارية .( ياقط ن  أ كأثبت ُبُّ)
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 ، ككذا قالو األصحاب ، لك  يلـز ننو نا قالو ا٤بصنف .( (ِ( قوالف)ُا٤بدعي عليو /)
ولو كان بيده غبلم فقال رجل كان لي وأعتقتو وحلف مع شاىد فالمذىب : ) قولو

، (ٓ، كىذا نا نص عليو)(ْ؛ ألنو تابع)أم: بإقراره، كأف يضه  ايتلحاؽ الولد( ّانتزاعو ( )
لفوا فجعلهها اب  يريج على قولْب، كقطع ، كا)تقابل األظهر فيها يبق( نٔكاحتج بو ا٤بزين)

، كفرقوا بأنو ُب العبد يدعي نلكا نتقدنا كحجتو تصلح إلثبات ا٤بلك فإذا ا١بههور بنصو ىنا
الولد فلم  ثبت ترتب عليو العتق بإقراره ، كىناؾ قانت ا٢بجة على نلك األـ )اصة، كأنا

 ( .ٕ، كذلك ال يثبت بالشاىد كاليهْب)ر األصليدعي نلكو كإ٭با يقوؿ: ىو ح
ولو ادعت ورثة ماال لمورثهم وأقاموا شاىدا وحلف معو بعضهم أخذ : ) قولو

( اعلم أنو إذا ادعى كرثة نيت دينا أك عينا ٤بورثهم فإ٭با ٰبكم ٖ) نصيبو وال يشارك فيو (
اؿ ، كاألكؿ كالثاين إ٭با يثبتاف على ا٤بدعى عليو إذا ثبت ٥بم ثبلثة أرياء : ا٤بوت كالوراثة كا٤ب

بشاىدي  أك إقرار ا٣بصم ، كأنا ا٤باؿ فإف حضر ٝبيع الورثة كىم كانلوف كأقانوا راىدا 
( كا٤بأ)وذ تركة يقضى ننها ديوف ا٤بيت ككصاياه ، كإف حلف نعو ٗكحلفوا نعو ايتحقوا)

الغا بْب كال  ن ( أنو ال يشاركو فيو ن  مل ٰبلف َُبعضهم أ)ذ ا٢بالف نصيبو ، كالنص)
( أهنها ُّ( ، كنص ُب الصلح)ُِ( ٛبت ُب حقو كحده)ُُ؛ ألف ا٢بجة /)ا٢باضري  الناكلْب

                                 
 / أ [ ن  ب َِٓ( ]ُ)
 (َُٓ( أربههها : ا٤بنع . احملرر )ِ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٖٕٔ/  ِ( حارية البيجورم )ْ)
 (َُ-ٗ/ ٖ( األـ )ٓ)
 (َِْ( ٨بتصر ا٤بزين )ٔ)
 (ُّْ/  ٖ( هناية احملتاج )َُْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 لفوا ( ُب ج : ايتحٗ)
 (ّْٔ/ ٕ( األـ )َُ)
 / أ [ ن  جِٕٗ( ]ُُ)
 (ِٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )ُِ)
 (ْٕٗ/ ْ( األـ )ُّ)
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ادعيا دارا أرثا فصدؽ ا٤بدعى عليو أحدٮبا ُب نصيبو راركو ا٤بكذب ، فخرج ن  ىناؾ قوؿ 
ه كجرياف  غّب ؛ ألف الشركة يلـز ننها ٛبليك الناكل بيهْببا٤بشاركة ، كانتنع ا١بههور ننو ىنا

، كىي ال ٘برم فيها كىناؾ يثبت ا٢بق بإقرار ا٤بدعى عليو ٍب يَبتب عليو إقرار النيابة ُب اليهْب
( كعلى ىذا فبل فرؽ بْب الدي  كالعْب ُب الصورتْب ، كقاؿ ِ()ُا٤بصدؽ بأنو إرث)

إذا مل ( : ) ا٤بعتهد ُب الفرؽ أف ا٤بهتنع ىنا قادر على الوصوؿ إىل حقو بيهينو ، فّالزركشي)
، كيياؽ الكتاب يقتضي أنو ٰبلف على حصتو ، ٰبلف صار كالتارؾ ٢بقو على )صهو(

، كأف كبلـ غّبه   أيب الفرج أنو ٰبلف على ا١بهيع، فإنو نقل عيو( ٲبيل إلْككبلـ الرافعي)
نشعر ٖببلفو ، كيكت عها لو حلف ا١بهيع لوضوحو ُب االيتحقاؽ ، كىل ٰبلف كل 

 ( نا يبق .ٓر حصتو ]فيو[)كاحد على ا١بهيع أك قد
( أم : ن  اليهْب ٔ() ) ويبطل حق من لم يحلف بنكولو إن حضر وىو كاملقولو 

( ، ٍب ٖ( ع  اإلناـ)ٕنع الشاىد حٌب لو نات مل يك  لوارثو أف ٰبلف ، كذا نقلو الرافعي)
ُب : ) كُب كتاب اب  كج نا ينازع فيو ، كقد يػيوىٌجو بأنو حقو فلو تأ)ّبه ( ، قاؿ قاؿ

( ( ، قاؿ ُُ( اب  الصباغ)َُ: ) كىو قضية كبلـ القاضي ]أيب الطيب ك[)(ٗا٤بطلب)
( كغّبٮبا( ، كاحَبز ُّ: ) كنا قالو اإلناـ جـز بو القاضي ا٢بسْب كا٤باكردم)(ُِالزركشي)

                                 
 ( ُب ج : بأنو كارث .ُ)
 (ّْٗ/  َُ( النجم الوىاج )َُْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
 (ِّٖ( السراج الوىاج للزركشي )ّ)
 (ٗٗ/ ُّ( العزيز )ْ)
 ( ياقط ن  أ ٓ)
 (ُٕٓننهاج الطالبْب ) (ٔ)
 (ٕٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ِّٔ-ُّٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (َِٖ( ا٤بطلب العايل )ٗ)
 ( ياقط ن  أ .َُ)
 (ّٖٗ - ّٕٗ/  ِ( الشانل )ُُ)
 ( ِْٖ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ُْٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ُّ)
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( عها لو توقف ع  اليهْب ن  غّب نكوؿ ننو فلو ا٢بلف ، قاؿ ُ) ) بنكولو (: بقولو
: كلوارثو أف ٰبلف إف مل يصدر ن  نورثو نا يبطل حقو ، كال ٘بب (ّ( كا٤باكردم)ِاإلناـ)

( نستدرؾ ، فإنو قاؿ ُب الركضة تبعا ْ( ) حضر إن: ) إعادة الشهادة على األصح، كقولو
: ) ينبغي أف يكوف ا٢باضر الذم مل يشرع ُب ا٣بصونة أك مل يشعر با٢باؿ  (ٓللدارني)

 بلؼ نا يبق ُب الناكل (.كالصيب كاجملنوف ، كالغا ب ُب بقاء حقو ٖب
( نص ٔ)فالمذىب أنو ال يقبض نصيبو(  فإن كان غائبا أو صبيا أو مجنونا: ) قولو

ا٢بكم ُب نصيبو  الشافعي ُب اجملنوف أنو يوقف نصيبو ، قاؿ ا١بههور : نراده أنو ٲبتنع ن 
( ، ٕالنيابة)؛ ألنو ال ٲبك  ٙبليفو كال كليو عنو ؛ ألف اليهْب ال تد)لها كيتوقف حٌب يفيق

( فعلى ا٤بذىب تصرؼ ا٤بدعى عليو فيو نافذ ؛ ألنو مل ٖكقيل : بل يؤ)ذ نصيبو كيوقف)
، كيياؽ كبلـ (ٗيثبت بالشاىد قبل اليهْب ري يوجب توقفو ، فالصيب كالغا ب كاجملنوف)

، ك)الفو ُب (َُ، كىو نقتضى كبلـ الغزايل)نف يقتضي ا)تصاص ىذا ٕبلف ا٢باضرا٤بص
: ) الصواب أنو ال يقبض يواء أحلف أـ مل ٰبلف ، بل ينبغي أف يتوقع اؿ( كقُُا٤بطلب)

٢بق ؛ ألف حلفو ال يثبت بو حق الغا ب حٌب يتعْب ثبوت ااضر الشاىدا٢بيلولة عند أقانة ا٢ب
، ريح بأف ا٣ببلؼ طريقاف كليس كذلك، كتعبّبه با٤بذىب صبيهينو ، ىذا ىو ظاىر النص (

 .( بالصحيحُكجهاف أك قوالف ، كعرب ُب الركضة)( ُب أنو ُِكقد تردد الرافعي)
                                 

 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُْٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ّ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِِٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب)ٓ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َْٓ/  ْ( بداية احملتاج )َٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 (ِّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٗ/ َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (ٖٕٔ/  ِ( حارية البيجورم )ٗ)
 (ّٕٗ-ّٖٕ/ ٕ( الوييط )َُ)
 (ِِٖ( ا٤بطلب العايل )ُُ)
 (ٖٗ/ ُّ( العزيز )ُِ)
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(  ) ّ) : بأف بلغ الصيب كأفاؽ اجملنوف كحضر الغا بأم (ِ)فإذا زال عذره( : ) قولو
( : ) ألف الشهادة نتعلقة با٤بّباث ٓ( قاؿ اإلناـ)ْ)وأخذ بغير إعادة شهادة(  حلف

تت الشهادة ُب حق كإثبات نلك ا٤بورث ، كذلك ُب حكم ا٤بصلحة الواحدة ، فإذا ثب
ُب ا١بهيع ( ، كنا جـز بو ن  عدـ  الدعول( ُب حق الكل ، كإف تعذر ٔالبعض ثبتت)

، دتو ، فإف تغّب فوجهاف ببل ترجيحاإلعادة ٧بلو إذا مل تتغّب حاؿ الشاىد ٗبا يقتضي رد رها
هادتو ُب حق ا٢بالف فقط( ك٥بذا : ) كا٤بختار ننع ا٢بلف التصاؿ ا٢بكم بش(ٕقاؿ الزركشي)

( : ) ينبغي أف يكوف ىذا إذا ادعى األكؿ ٖلو رجع الشاىد مل يك  لو أف ٰبلف كقاؿ)
( ادعى بقدر حصتو فبل بد ن  اإلعادة ( انتهى ، أنا إذا أقاـ ٗٔبهيع ا٢بق ، فإف كاف /)

يبو ببل بعضهم راىدي  فيثبت ا٤بدعى ، فإذا حضر الغا ب كٙبهل غّب ا٤بكلف أ)ذ نص
 ( .َُدعول كال بينة)

( وغصب وإتبلف ووالدة إال ُُوال تجوز شهادة على فعل كزنا /): ) قولو
؛ ألف )نا ناء الشهادة على السهاع ن  الغّب( ٥با كلفاعلها فبل ٯبوز بُِ)باإلبصار(
على نثل الشهس : ) (، قاؿ ُْ( إدراكو با٢بواس مل ٯبز أف يعلم إال هبا)ُّأنك ()

                                 

 (ِِٖ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُ) =
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٔٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّّٔ-ِّٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 ( ُب ب : ثبت ٔ)
 (ِٕٖ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ِٕٖلسراج الوىاج للزركشي )( اٖ)
 / ب[ ن  بَِٓ( ]ٗ)
 (ّٕٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّٕٕ/  ْ( التدريب )َُ)
 / ب[ ن  جِٕٗ( ]ُُ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ياقط ن  جُّ)
 (َٖٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب ) َٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُْ)
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، (ّ( ٫بوه)ِ، كركل ا٢باكم كالبيهقي /)( هبذا اللفظُ( ركاه اب  عدم) فارهد أك فدع
 كاقتضى كبلـ ا٤بصنف جواز النظر ُب الزنا لتحهل الشهادة ،كىو الصحيح كها تقدـ .

ال  ، كىو ندرؾ بالبصر( ألف ا٤بعتهد فيها على الفعلْ)وتقبل من أصم( قولو: ) 
 .(ٓبالسهع )
( ٕ)يشترط سمعها وإبصار قائلها(   (ٔوإقرار وطبلق() ) واألقوال كعقد: ) قولو

: فبل  بد ن  نشاىدة ا٤بقر أك العاقد حاؿ لفظو بنظره ك٠باعهها يتلفظ بو ، حٌب لو أم
( : ) كلو ٗ( ، قاؿ ا٤باكردم)ٖنطق بو ن  كراء حجاب مل يكف ١بواز ارتباه األصوات)

( : ) كنقتضى َُثوب )فيف يشف ففي جواز الشهادة كجهاف( قاؿ الزركشي) حاؿ بينهها
 ( ُب جواز نقاب ا٤برأة ا١بواز ( .ُُنا رجحو الرافعي)

( أم : ال يصح ننو التحهل اعتهادا على الصوت ، ُِ)وال يقبل أعمى ( : ) قولو
  .(ُّفإف األصوات تشتبو )

                                 
اإلنػػاـ ا٢بػػافظ الناقػػد لػػو نصػػنفات ننهػػا : الكانػػل ُب  عبػػد اهلل بػػ  عػػدم بػػ  عبػػد اهلل أبػػو أٞبػػد ا١برجػػاين( ُ)

/  ّترٝبتػػػو ُب : تػػػذكرة ا٢بفػػػاظ ) ىػػػػ ( . ّٓٔالضػػػعفاء ، أيػػػاني نػػػ  ركل عػػػنهم البخػػػارم ،   ) ت : 
 (ُُُ/  ْ( النجـو الزاىرة )ُُٕ/  ُٕ( الواُب بالوفيات )َْٗ

 / أ [ ن  أَْْ( ]ِ)
(   ، السػن  ٕٗ - ٖٗ/ ْ( ، ا٤بستدرؾ للحاكم كتػاب الرقػاؽ )َِٖ - َِٕ/  ٔ( الكانل الب  عدم )ّ)

( ، نػػ  طريػػق ابػػ  َِٕٗٓ( )ِّٔ/  َُالكػربل للبيهقػػي كتػػاب الشػهادات بػػاب الػػتحفظ ُب الشػهادة )
 (ِِٖ/  ٖعباس رضي اهلل عنهها ، كضعفو األلباين ُب اإلركاء )

 (ُٕٓهاج الطالبْب )( ننْ)
 (ّٕٔ/  ِ( حارية البيجورم )َٓٓ/  ْ( الديباج )ٓ)
 ( زيادة ن  ب كليست ُب ا٤بطبوع ن  ا٤بنهاج .ٔ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ْٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٖ)
 (ّٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ٗ)
 ( ِٖٖ( السراج الوىاج للزركشي  )َُ)
 (ّٔ/  ُّزيز )( العُُ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (َّْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ِٖٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
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) فيتعلق بو حتى يشهد عند  ٫بوهبطبلؽ أك عتاؽ ك  (ُ)إال أن يقر في أذنو (: ) قولو
( ، كالثاين : اطراد ا٤بنع يدا ّ( أم : ٢بصوؿ العلم بو)ِ( ) قاض بو على الصحيح

، كجعل القاضي ا٢بسْب نوضع ا٣ببلؼ ُب ا٤بكاف ا٣بايل ، فلو كاف ىناؾ ٝباعة (ْللباب)
 (.ٓكأقػىٌر ُب أذنو مل يقبل قطعا )

كان المشهود لو وعليو معروفي   ( إنٔولو حملها بصير ثم عمي شهد): ) قولو
: ) لو انتنع لـز أف ال (ٗ، قاؿ ُب األـ)(ٖ( أم النتفاء ا٤بانع ن  القبوؿ)ٕ)االسم والنسب( 

٘بوز رهادة البصّب على الغا ب كا٤بيت ألف الشاىد ال يراٮبا ( ، كيقبل ن  طريق أكىل فيها 
 يك  ا٤بشهود عليو نعركؼ و مل( بأنو لَُإذا عهي بعد األداء كقبل ا٢بكم ، كصرح ا٤باكردم)

العهى جاز ، فا٤بعرفة  ككانت يد الشاىد عليو نستهرة ن  التحهل إىل األداء بعد ،النسب
، كتقبل رهادتو فيها رهد بو بااليتفاضة إذا مل ٰبتج إىل تعيْب كإرارة ، ككذا ليست بقيد

 (.ُُُب الَبٝبة على األصح فيهها )
علو فإن عرف عينو واسمو ونسبو شهد ومن سمع قول شخص أو رأى ف: ) قولو

أم : ٢بصوؿ التهييز  (ُِ)عليو في حضوره إشارة وعند غيبتو وموتو باسمو ونسبو( 
( يقتضي أنو ال ٰبتاج لذكر ا٠بو كنسبو ، كصرح اب  أيب الدـ ُ)إشارة (: ) لو، كقو (ُّبذلك)

                                 
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٓٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّٕٕ/  ْ( التدريب )ّ)
 (ِّٖ/ ْ( حاريتا قليويب كعهّبة ) ِٕٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 (ُُْٖ/  ْعجالة احملتاج ) (ٓ)
 ( ُب ب : فشهد .ٔ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٕٕٕ)( غنية الفقيو )ُِٗ( اإلرراد ٖ)
 (ِْٖ/  ٖ( األـ )ٗ)
 (ّْ/ ُٕ( ا٢باكم )َُ)
 (ُّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ّّٓ / َُ( النجم الوىاج )ُٖٓ/  ِاإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات ) ُّ))
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غّب إرارة فيو ،  ( أنو يذكره نع اإلرارة ، كيقتضي أف ال تسهع الشهادة على ا٢باضر ن ِ)
( ع  أيب إيحاؽ جوازه ، كا٤براد بالنسب : ايم أبيو كجده ، كلو عرفو ّكحكى اب  الرفعة)

( أنو يقتصر عليو ُب الشهادة أيضا ، فإف عرفو القاضي ْبا٠بو كايم أبيو كحده ففي الوييط)
ف اب  بذلك جاز ، كيعتهد ُب النسب نعرفة االيتفاضة ، كليس لو اعتهاد قولو : إنو فبل

 .(ٓفبلف ، بل يكتب  حضر ن  ذكر أف ا٠بو فبلف كايم أبيو فبلف)
: ( أم ٕ)) لم يشهد عند موتو وغيبتو(  : ا٠بو كنسبوأم (ٔ)فإن جهلهما (: ) قولو

أحضر ، بل إذا نات اجملهوؿ لعدـ العلم، كنقتضاه انسداد الشهادة با٤بوت، كليس كذلك
، ( أنو ال ينبشٖاألرجح ُب الشرح الصغّب)، فإف دف  فللشاىد صورتو كرهد على عينو

 ( ُب كتاب الطبلؽ ن  زكا ده .ٗكصححو ُب الركضة)
 فرع 

لو رهد أف فبلف ب  فبلف كىٌكلى فبلف ب  فبلف ىذا ، فهل تكوف الشهادة بالوكالة 
( على الوكالة ُِ( : ) قصرىا نالك)ُُ( كالركياين)َُنوجبة للشهادة بنسبو ؟ قاؿ ا٤باكردم)

اعتهادا على ا٤بعقود ننهها ، كعلى نذىب الشافعي تكوف رهادة بالوكالة دكف النسب 
كالنسب ٝبيعا ؛ ألف الشهادة توجب إثبات نا تضهنو ن  نعقود كغّبه كه  رهد بثه  

                                 

 .(ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ِّٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ِ)
 (ِْٔ/  ُٗ( كفاية النبيو )ّ)
 (ُّٕ/ ٕ( الوييط )ْ)
 (َِٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٕٓ/  ٗ( ا٤بههات )ٖ)
 دات  .( ُب كتاب الشهأِِ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ّٔ/ُٕ( ا٢باكم ) َُ)
 (ُّْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُُ)
 (ُّٕ/  َُ( الذ)ّبة )ُِ)
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نبيع كصداؽ ُب نكاح كاف راىدا بالبيع كالنكاح كإف قصد هبها الثه  كالصداؽ( ، كُب 
ل كعرفاه بذكر نسبو كحكم ا٢باكم بشهادهتها ، فتاكل اب  الصباغ لو رهدا على إقرار رج

( لنسبو ؟ فقاؿ : إف كاف نسبو نعركفا فنعم ، كإف كاف غّب نعركؼ ، ُىل يكوف نثبتا /)
 (.ِفإف رهدا على عينو كاف نثبتا لنسبو، كإف رهدا ُب غيبتو فبل )

( أم : ألف ّ)وال يصح تحمل شهادة على منتقبة اعتمادا على صوتها( : ) قولو
( ، كعلم ننو االنتناع فيه  مل يسهع صوهتا كمل يرىا بأف كانت ن  كراء ْألصوات تتشابو)ا

( كجها فيها لو تيق  حقيقة أنو ٕ( ركاية ع  جده)ٔ، كحكى رريح)(ٓيَب ن  باب أكىل)
صوت فبلف جاز لو أف يشهد عليو ، كيستثُب ن  إطبلؽ ا٤بصنف نا لو كاف النقاب رقيقا 

اعتمادا صح ؛ ألنو ال ٲبنع الشهادة ، كقد ٚبيىرٌج ىذه ن  قولو : ) فيجوز التحهل على األ
إنو ( كنا لو ٙبقق صوهتا ن  كراء الثياب الكثيفة كالزنها حٌب رهد عليها فٖ( ) على صوتها

: ) كال (َُ، قاؿ ُب ا٤بطلب)( ٕبثاٗ، كقد أرار إليو الرافعي)يصح التحهل كنظّبه ن  األعهى
( ُُتقع الشهادة عليها كىي كارفة ع  كجهها ليعرؼ /) ، كلك  ررطو أفإركاؿ فيو
: إف ررط انعقاد النكاح على ا٤برأة ا٤بتنقبة أف هتا كإف مل يرىا الشاىد كها قلناالقاضي صور 

ك  يراىا الشاىداف قبل العقد كلو عقد عليها نتنقبة كمل يعرفها الشاىداف مل ينعقد كإف أن
( الشهادة ُِهاع ]الشاىد العقد كايتهاع ا٢باكم[)؛ ألف ايتتعريفها بعده حكاه ُب التتهة

                                 
 / أ[ ن  جَِٖ( ]ُ)
 (ّٔٔ - ّٓٔ/  ْ( حارية الرنلي )ِ)
 (ِٕٓ – ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َّْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ُّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ْ)
 (ٖٗٓ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ِِٗ( ركضة ا٢بكاـ )ٔ)
 (  ُب النسخ الثبلث ) ع  ركاية جده ( كالصواب نا أثبت  .ٕ)
 (ُٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٔ/ ُّ( العزيز )ٗ)
 (ُٖٔ( ا٤بطلب العايل )َُ)
 / أ [ ن  بَّٓ( ]ُُ)
 ( ياقط ن  أُِ)
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فإف ( ُب التتهة إنو ٧بهوؿ على ٦بهولة النسب ، ِ: ) نا [)(ُ، لك  قاؿ ] الزركشي )(
، كقد يبق ررطو ُب كتاب ، كافهم جواز النظر للشاىدعرؼ نسبها مل يقدح كالغا بة(

 النكاح .
، م : التحهل كال يضر النقاب( أّ)فإن عرفها بعينها أو باسم ونسب جاز( : ) قولو

( كالعدة كغّبٮبا ، كظاىر كبلـ ْبل ال ٯبوز كشف الوجو حيناذ كها قالو صاحب ا٢باكم)
 ( أنو ال ٯبوز التحهل ُب ىذه الصورة أيضا .ٔ( كاإلناـ)ٓالغزايل)

( أم : على العْب ُب ا٢بضور كااليم ، ٕ)ويشهد عند األداء بما يعلم( : ) قولو
، كالظاىر أف ذكر حالة التحهل بالتنقب نانع ن  العهل بشهادتو (ٖبة )كالنسب عند الغي

( ُب َُ()ٗحٌب يراىا القاضي كها يبق ع  اب  الرفعة ُب صورة الضبط ، كحكاه  رريح)
يافرة أـ ال ؟ فيو كجهاف ،  : ) كىل يسأؿ ا٢باكم الشاىد أنو رآىاركضتو ع  جده، قاؿ

( : ) كا٤بتجو أنو إف  ُُ، قاؿ الزركشي) مل يسألو(كقيل: يسألو إف كاف ُب نوضع ريبة، كإال
( بو مل يسألو ، كإال يألو كجوبا كها ذكركه ُب التعرض لشركط ُِالشاىد فقيها نوثوقا)

التحهل ُب الشهادة على الشهادة ، فإف ن  الناس ن  يرل جواز الشهادة على ٦برد الصوت 
: إف يأ٥بم القاضي ع  نعرفتو عينا ؿد ارَباط ذلك ، كُب فتاكل القفا، كقد ٯبهل الشاى

                                 
 (ِٔٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 ( ياقط ن  أ ِ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٖ/ ُٕ( ا٢باكم )ْ)
 (ِّٕ/ ٕ( الوييط )ٓ)
 (ُِٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِّٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 ( ُب ب : اب  رريح ٗ)
 (ِِٗ( ركضة ا٢بكاـ )َُ)
 (ِٖٗ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 ( ُب ج : نوثقا ُِ)
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 ( ٥بم أف يقولوا ال يلزننا ا١بواب .(ُفلهم أف يسكتوا ك /)
( ّأم : أهنا )فبلنة() (ِ()وال يجوز التحمل عليها بتعريف عدل أو عدلينقولو : ) 

( بناء على ا٤بذىب ُب أف التسانع البد فيو ن  ٝباعة يؤن  ْ)) على األشهر(  بنت فبلف
( على ٕ(  التصوير بتحهلو)ٔ) ) التحمل عليها (: (، كفهم ن  قولوٓى الكذب)تواطؤىم عل

( جواز ٖا٤برأة اإلقرار كإ٭با ٰبهل ع  ا٤بعرفْب النسب فقط ، كالقياس نا قالو ُب ا٤بطلب )
رهادهتها عند الغيبة على إقرار ن  أرهدٮبا فبلف كفبلف با٠بها كنسبها ، كمشل كبلنو نا إذا  

لك  إف  ىو ظاىر ، كنا إذا كانت يافرة كقاؿ ا٤بعرؼ : ىذه بنت فبلفكانت نتنقبة ، ك 
، فإنو عند األداء ٰبتاج إىل رؤيتها ، كُب الرؤية نقنع ع  ذكر عرؼ النسب فبل فا دة فيو
 .(ٗالنسب كها قالو اإلناـ .)

( ، فع  الشيخ ُُ(أم : على التحهل عليها بذلك)َُ)والعمل على خبلفو (قولو : ) 
( : ) كجرل ُّ( أنو يكفي نعرؼ كاحد يلوكا بو نسلك األ)بار ، قاؿ الرافعي)ُِأيب ٧بهد)

( ُٓ( كالدارني ُب االيتذكار كالغزايل ُب ا٣ببلصة)ُْعليو ٝباعة ننهم القاضي رريح الركياين)

                                 
 / ب [ ن  أَْْ( ]ُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ياقط ن  ب ّ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّٔٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ُب ج ٧بلو .ٕ)
 (ُٖٗ( ا٤بطلب العايل )ٖ)
 (ِِٔ/ ُٖهناية ا٤بطلب ) ٗ))
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُُْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٖ/  ٖاية احملتاج )هن ُُ))
 (ُٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّٖأدب القضاء الب  أيب الدـ ) ُِ))
 ( ّٔ/ ُّالعزيز ) ُّ))
 (ِِٗركضة ا٢بكاـ ) ُْ))
 (ّٗٔا٣ببلصة ) ُٓ))
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كقيل : يعترب عدالف ، بناء على جواز الشهادة على النسب بالسهاع ننهها ، كعزم للشيخ 
( : إنو ا٤بختار ٤بسيس ا٢باجة ، كتويع ُعبد السبلـ ُب فتاكيو) أيب حاند ( ، قاؿ اب 

( نسبها كال يعرؼ عينها لو اعتهاد ابنها الصغّب ّ( ، فقاؿ : إف كاف يعرؼ /)ِاالصطخرم)
، كادعى اب  كج  أنو أرد كقعا ُب القلب كأثبت ، كأفاد إذا قاؿ لو : ن  أنك فأرار إليها
الركاية دكف الشهادة على القوؿ بو ، كيبق نظّب ىذه العبارة تعبّبه بالعدالة االكتفاء بشركط 

( بل ٔ( كالركضة)ٓ( ، كىي تقتضي ا٤بيل إليو ، كمل يصرح بذلك ُب الشرح)ُْب صبلة العيد)
 نقبل ع  األكثري  ا٤بنع ، كياقا الثاين نساؽ األكجو الضعيفة .

جل القاضي ولو قامت بينة على عينو بحق فطلب المدعي التسجيل سقولو : ) 
ذكر أنو فبلف ( أم بالبينة فيكتب حضر رجل ٕ( )بالحلية ال االسم والنسب ما لم يثبتا

، كال يكفي ُب النسب كااليم قوؿ ا٤بدعي عليو فإف نسبو ال يثبت  كن  حليتو كيت ككيت
: ) كالتسجيل على العْب ٩بتنع فإف قانت بينة على نسبو حسبة (ٗ، قاؿ الرافعي)(ٖبإقراره)
اىا ُب النسب كها ىو الصحيح اثبتو كعهل بو( ، كنا جـز بو ُب التسجيل ينبِب على كقبلن

 ٠باع البينة بذلك ، كمل ٰبكوا فيو )بلفا .
( أم : باف يشهد َُ)ولو الشهادة بالتسامع على نسب من أب وقبيلة( قولو : ) 

ا ؛ ألنو ال ند)ل ىذا اب  فبلف أك ىذه بنت فبلف إذا عرفها بعينها أك أهنها ن  قبيلة كذ
( ُُللرؤية فيو ، كغاية ا٤بهك  رؤية الوالدة على الفراش فاكتفى فيو بااليتفاضة للحاجة)

                                 
 (ٖٗفتاكل العز ) ُ))
 (ِٓٔ-ِْٔ/ ُُركضة الطالبْب ) ِ))
 / ب [ ن  جَِٖ] ّ))
 (ُِْ)( ننهاج الطالبْب ْ)
 (ّٔ/ ُّ( العزيز )ٓ)
 (ِٓٔ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّٖٕ/  ْ( التدريب )ٖ)
 (ٓٔ-ْٔ/ ُّ( العزيز )ٗ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ُّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُْْ/  ِ( جواىر العقود )ُُ)
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( : ) كررط الشافعي فيو أربعة : طوؿ ِ( إىل اإلٝباع فيو ، قاؿ ُب البحر)ُكأرار اب  ا٤بنذر)
ألدلة الٍب ىي الزناف ُب انتسابو إىل ذلك النسب كنسب غّبه إياه إليو كعدـ الدافع كعدـ ا

يبب الريبة ( ، فلو كاف ا٤بنسوب إليو حيا كأنكره مل ٘بز الشهادة ، كإف كاف ٦بنونا جازت  
( كفيو كجو ؛ ألنو قد يفيق فينكر ، كاألصح أف طع  بعض الناس ُب ّكها لو كاف نيتا)

( ، كيكتوا ع  اعتبار يؤاؿ ا٢باكم ْذلك النسب ٲبنع جواز الشهادة ال)تبلؿ الظ  )
، كالقياس الوجوب عند جهالة الشاىد بالشرط أك الريبة كها يبق ُب الشهادة على  لذلك

( ُب ا٤برأة زيادة ٓا٤برأة ، كال ييها إذا كاف ا٤بنسوب إليو عظيها كاألرراؼ ، كادعى ا٤باكردم)
 ( احتياط .ٔ/)

( أم : كيثبت النسب ن  األـ بالتسانع كها ُب ٕ)كذا أم في األصح ( : ) قولو
 (.ٗ( ، كقطع بو بعضهم ، ككجو ا٤بنع إنكاف رؤية الوالدة )ٖلرجل )جانب ا

( ، ُُ(ألف أيبابو )فية يتعذر الوقوؼ عليها)َُ)وموت على المذىب( : ) قولو
 (.ُِ؛ ألنو ٲبك  فيو ا٤بعاينة )كقيل : كجهاف
 ال عتق ووالء ووقف ونكاح وملك في األصح ،قولو : ) 

 (ُّ)ي الجميع الجواز واهلل أعلم ( قلت: األصح عند المحققين واألكثرين ف
                                 

 (ُّْ/ ْهاء )( اإلرراؼ على نذاىب العلُ)
 (ُّْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 (ِٖٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّ)
 (ّٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 (ْٓ-ْْ/ ُٕ( ا٢باكم )ٓ)
 / ب [ ن  ب َّٓ( ]ٔ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ََٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕٓ/  ْ( الديباج )ٖ)
 (ِّٗ/  ْكعهّبة ) ( حاريتا قليويبَٕٓ/ ْ( بداية احملتاج )ٗ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 (ِٖٕ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( ، ككجو ا١بواز أهنا ُكجو ا٤بنع أف أيباب ىذه األنور غّب نتعذرة كنشاىدهتا نتيسرة)
أنور نؤبدة فإذا طالت ندهتا عسر إقانة البينة على ابتدا ها فتهس ا٢باجة إىل إثباهتا 

ا٤بنع ، كا٣ببلؼ  ا٤بلك على ( : ) كالفتول عندنا فيها عداّ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)(ِبالتسانع)
 ذلك ، كا٤بنصوص ( ا١بواز نا مل يػيرى نينازًعه ُبٓ( كا٤بختصر)ْ، ننصوص األـ)ُب ا٤بلك قوالف

، كصورة ا٤بسألة فيو أف يستفيض أنو نلكو ن  غّب ُب حرنلة ا٤بنع، كا)تاره ٝباعة ( انتهى
هد بو ؛ إلنكاف إضافة إىل يبب ، فإف كاف ا٤بستفيض يبب ا٤بلك ببيع ك٫بوه مل يش

؛ ألف ا٤بّباث يستحق بالنسب كا٤بوت ككل ا٤بّباث جازتنشاىدتو ، نعم إف كاف يببو 
( : ك٧بل ا٣ببلؼ ٗ( كاب  الصباغ)ٖ( ك الركياين)ٕ، قاؿ ا٤باكردم)(ٔننهها يثبت بااليتفاضة)

. أرار إليو نضم إليو اليد كالتصرؼ جازت قطعاُب ا٤بلك ٦برد االيتفاضة إنا إذا ا
، كأنا رركطو فاضة ىو أصل الوقف، كنا صححو ن  ثبوت الوقف بااليت(َُفعي)الرا

( بأنو ال يثبت بااليتفاضة ، بل إف كاف على ٝباعة نعينْب أك ُُكتفاصيلو فأفٌب ا٤بصنف)
ندرية نثبل كتعذرت نعرفة  ، كإف كاف علىنتعددة قسهت الغلة بينهم بالسويةجهات 
 ن  نصا٢بها .، صرؼ الناظر الغلة فيها يرل الشركط

 ( ألفُِ)وشرط التسامع سماعو من جمع يؤمن تواطؤىم على الكذب( : ) قولو
، كإ٭با يعدؿ عنو عند عدـ الوصوؿ إليو إىل ظ  يقرب ننو األصل ُب الشهادة اعتهاد اليقْب
                                 

 (ُّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٗٓ/  ٗ( ا٤بههات )ُ)
 (ِّٔ/  َُتاج )( ٙبفة احملَِٗ( اإلرراد )ِ)
 (ْٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (َِّ/ ٖ( األـ )ْ)
 (َْٖ( ٨بتصر ا٤بزين )ٓ)
 (ّٖٔ/  ْ( حارية الرنلي )ِٕٕ/  ِ( فتح الوىاب ) ٔ)
 (ّٕ-ّٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ٕ)
 (ُّّ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٖ)
 (َّٔ/  ُ( الشانل )ٗ)
 (ٗٔ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ُٖٓ( ا٤بسا ل ا٤بنثورة )ُُ)
 (ِٕٓاج الطالبْب )( ننهُِ)
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: ) ٝبع كثّب يقع العلم أك الظ  القوم ٖبربىم (ِ، كعبارة الرافعي)(ُعلى حسب الطاقة)
ا٢برية كال العدالة كال : ) كينبغي أف ال تعترب (ْ، قاؿ)(ّعلى الكذب(  /)كيؤن  تواطؤىم 

، ( بالنسبة للعدالةٔ: ) كنا ذكره ٕبثا جـز بو ا٤باكردم)(ٓ، قاؿ ُب ا٤بههات)الذكورة(
 .( بالنسبة للحرية كالذكورة (ٕكالركياين)
( ٗعدلْب): كها ٯبوز ا٢باكم ا٢بكم بشهادة ( أمٖ)وقيل يكفي من عدلين( : ) قولو

، كحكى ( كالقاضي ا٢بسْب كٝباعةُُ، كصحح األكؿ ا٤باكردم)( للعراقيْبَُكنسبو اإلناـ )
 ( ُب باب قسم الصدقات أف أقل درجات االيتفاضة ثبلثة للخرب.ُِالرافعي)

ال  ( يعِب أف اليد إذا انفردتُّ)وال تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد( : ) قولو
، لك  إذا رأل (ُْألهنا قد تكوف ع  إجارة أك إعارة) ؛تفيد جواز الشهادة على ا٤بلك

( لذلك أف يراه ُب يده ُٔ( ، كررط البغوم)ُٓالشيء ُب يد إنساف جاز أف يشهد لو باليد )
( با٤بلك ٗبجرد اليد، كا٤بشهور ُ( قوال أنو ٘بوز الشهادة /)ُٕندة طويلة ، كحكى اإلناـ)

                                 
 (َُٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٕٔ( ك )ّْٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُ)
 (َٕ/ ُّ( العزيز )ِ)
 / أ [ ن  جُِٖ( ]ّ)
 (َٕ/ ُّ( العزيز )ْ)
 (ُّٔ/ ٗ( ا٤بههات )ٓ)
 (ٖٓ/  ُٔ( ا٢باكم )ٔ)
 (َُْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٕ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖٗٓ / ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 (ُّٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ّٕ/ ُٕ( ا٢باكم )ُُ)
 (َُْ/  ٕ( العزيز ) ُِ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (َّٔ/  َُ( النجم الوىاج )َِّ/  ٖ( هناية احملتاج )ُْ)
 (ٕٗٗ( غنية الفقيو )ُْٔ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُٓ)
 (ِِْ/  ٖ( التهذيب )ُٔ)
 (َٖٔ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُٕ)
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؛ ألف لشهادة لو با٤بلك، جواز افاألصحد كاليد اجملردة كإف طالت ، كالتصرؼ اجملر األكؿ
، كقايو ُب (ِانتداد اليد كالتصرؼ نع طوؿ الزناف ن  غّب ننازع يغلب على الظ  ا٤بلك)

، ٤بلك بذلك كا٢بكم آكد ن  الشهادة( ُب كتاب اللقيط على ا٢باكم فإنو ٰبكم باّا٢باكم)
، كصحح الشيخ أبو حاند الوىا إذا نيز ا٤بشهود بو ع  أنثكيواء العقار كالعبد كالثوب كغّب 

: ) كىو (ٕ، قاؿ الزركشي)( ا٤بنعٔ( كصاحب ا٤بهذب)ٓ( كالركياين)ْكالقاضي أبو الطيب)
أقول كال ييها ُب العقار ُب األنصار كا٤بزارع كغّبٮبا( كصىٌححى ا٤بصنف)

( ُب باب اللقيط ٖ
 إف ٠بعو لتصرؼ إالايتثناء الرقيق ن  القوؿ با١بواز فليس لو أف يشهد ٗبلكو ٗبجرد اليد كا

: ) ككاف الفرؽ كقوع (ٗ، قاؿ ُب ا٤بههات)ىو عبدم، ك٠بع الناس يقولوف ذلك: يقوؿ
، كالصحيح ُب قصر ا٤بدة كطو٥با الرجوع حرار كثّبا نع االحتياط للحرية(االيتخداـ ُب األ

 .(َُإىل العرؼ)
لب ( ألف الغاُُ)وشرطو تصرف مبلك من سكنى وىدم وبناء وبيع ورىن( : ) قولو

يع ا٤بنفعة باإلجارة كفيها ( ، كيد)ل ُب إطبلقو البيع بُِصدكر ىذه التصرفات ن  ا٤بالكْب)
ألنو قد يصدر ن   : ) كينبغي جرياهنها ُب ٦برد الرى  أيضا ؛(ُّ، قاؿ الرافعي)كجهاف

                                 

 / أ [ ن  أ َْٓ( ]ُ) =
 (ِْْ - ُْْ/  ِ( جواىر العقود )َِٓ/  ْ( الديباج )ِ)
 (ِٔ/  ٖ( ا٢باكم )ّ)
 (َُٗ - ُٖٗ( التعليقة الكربل )ْ)
 (ْْٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٓ)
 (ّّٔ/  ِ( ا٤بهذب )ٔ)
 (َِّ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ْْْ-ّْْ/ ٓ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 (ِّٔ/ ٗ( ا٤بههات )ٗ)
 (ُّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِٕٕ/  ِ( فتح الوىاب )َُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِٕٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِْٖ/  ْ( عجالة احملتاج  )ُِ)
 (ِٕ/ ُّ( العزيز )ُّ)
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: ) كاألكفق إلطبلؽ األصحاب االكتفاء هبها كال يكفي التصرؼ (ُ، قاؿ  )نستعّب لّبى  (
التصرؼ ألنو ال ٰبصل ظنا( كيشَبط ُب جواز الشهادة بناء على اليد أك اليد ك  ؛حدةنرة كا

( ، كنقل اب  كج كجهْب ُب أف ننازعة ِ، فإف الظ  حيناذ يتأكد)أف ال يعرؼ لو ننازعا فيو
 .(ّن  ال حجة لو ىل ٛبنع ن  الشهادة )

َنى شهادة اإلعسار على قرائن ومخائل الضر واإلضاقة ( : ) قولو و ال ( ألنْ)وتُ ب ْ
( ا٤بفيدة ٓ، لك  تعترب فيها ا٣بربة الباطنة ؛ ألف األيباب /)ٲبك  الوقوؼ على اليقْب فيو

( كإ٭با مل يذكره ىنا ؛ ألنو ررط ٖ، كقد صرح بو ا٤بصنف ُب التفليس)(ٕ( )ٔللظ  فيو )فية)
ى اب  ، كقضية كبلنو أهنا ال ٙبل بااليتفاضة ، كحكبوؿ رهادتو با١بواز إقداـ الشاىدلق

 .( ا١بـز با١بوازَُ( ع  اإلناـ)ٗالرفعة)
( ، كلو أراد ُُفا دة : اإلضاقة نصدر أضاؽ ، أم : كىب نالو كها قاؿ ا١بوىرم)

 ( .ُِالفقر كيوء ا٢باؿ لعرب بالضيق فإنو نصدر لذلك)

 فصل 
، فلو انتنع م: لتوقف االنعقاد عليوأ (ُّ)تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح)

                                 
 (ِٕ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (َِٗ( اإلرراد )ّْٔ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ِ)
 (ُِٕ-َِٕ/ ُُركضة الطالبْب )( ّ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 / أ [ ن  ب َْٓ( ]ٓ)
 ( ُب ب : حقيقة ٔ)
 (َُٔ/  ْ( زاد احملتاج )َُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 ( ُّٖ/  ْ( ركضة الطالبْب ) ٖ)
 (ُِْ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٗ)
 (َٗٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (َُُٓ/ ْ( الصحاح )ُُ)
 (ْٔ/  ِٔتاج العركس ) ( ُِ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( : ) ببل ِكلو طلب ن  اثنْب التحهل كٍب غّبٮبا مل يتعينا ، قاؿ ُب الركضة) ،(ُالكل أٜبوا)
 ( ّ، كفيو )بلؼ حكاه ا٤باكردم.))بلؼ(

أم ٤بسيس ا٢باجة لذلك لتههيد إثبات  (ْوكذا اإلقرار والتصرف مالي (): ) قولو
ألنو ال يستغِب ع  الكتابة ُب  (ٔفي األصح ( ) الصكوكتابة ( ) ٓا٢بقوؽ عند التنازع)

يعِب ُب الثبلث ، ) كعرب ُب  (ٖفي األصح ( )( ، كقولو : ) ٕعصهة ا٢بقوؽ كاألنواؿ)
( ُب الثالثة باألصح ، كبو قطع السر)سي ، كُب األكليْب بالصحيح ، كبو قطع ٗالركضة)
 اإلقرار ( أف ٧بل ا٣ببلؼ ُبُِ( ، كع  اب  القطاف)ُُ( ( قالو ُب التحرير)َُالعراقيوف)

كالتصرؼ إذا مل ٰبصل تقابض لتأجيل كغّبه فأنا بعد التقابض فبل ٯبب التحهل ، كعطفو 
، ككبلـ بعضهم يقتضي طرد ا٣ببلؼ ذا يقتضي أنو  ال )بلؼ ُب النكاح، كىو ا٤بشهوربك
ف يتحهل مل يلزنو ُب ، ك٧بل الوجوب نا إذا حضر احملهوؿ لو ، فإف دعاه إىل أ(ُّفيو)

ف يكوف احملهل نعذكرا ٗبرض أك حبس أك كانت ٨بدرة كاعتربنا التخدر ، ككذا ، إال أاألصح
( : ) ك٧بل ُٓ( ، قاؿ البلقيِب)ُْإذا دعاه القاضي ليشهده على أنر ثبت عنده لزنو اإلجابة)

                                 
 ( ُِٓ/  ْ( الديباج )ُُّٗ/  ّ( حلية العلهاء )ُ)
 (ِْٕ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ِٓ-ُٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ّ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُِّ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗٗٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ٓ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُّْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٔ/  َُحملتاج )( ٙبفة إ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِْٕ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 ( ُب أ : العراقيْب .َُ)
 (ٔٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (َٖ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ُِٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّ)
 (ّّٔ-ِّٔ/ َُ( النجم الوىاج )َّٖ/  ْ( التدريب )ُْ)
 (ٔٗٔ/ ّٙبرير الفتاكم )( ُٓ)



 159 يالرو المشرع قيقتح

الوجوب أيضا إذا كاف ا٤بتحهلوف كثّبي  ، فإف مل يوجد إال العدد ا٤بعترب ُب ا٢بكم فهو فرض 
( كغّبٮبا ، كُب كبلـ الشافعي نا يقتضيو ( ، ُشيخ أبو حاند كا٤باكردم)عْب كها جـز بو ال
: ) ال نعُب لتقييد التصرؼ ا٤بايل ، فإف ا٣ببلؼ جار ُب الطبلؽ كالعتق (ِكقاؿ ُب التحرير)

  .كالرجعة تفريعا على ا١بديد(
  :فائدة
 .(ّ)صكوؾ. قالو ا١بوىرمفاريي نعرب، كا١بهع أصك كصكاؾ ك  : الكتابالصك
أم : بأف مل يتحهل يواٮبا أك نات  (ْوإذا لم يكن في القضية إال اثنان( ): ) قولو

( ، كألنو يؤدم فرضا ٕلآلية) (ٔلزمهما األداء()( ) ٓالباقوف أك جنوا أك غابوا أك نرضوا)
 .(ٖالتزنو ُب ذنتو)

اآل)ر أك قبلو ببل عذر أم : بعد أداء  (ٗفلو أدى واحد وامتنع اآلخر( ): ) قولو
: كإف كاف القاضي يرل ٗبعُب أم  (ُُعصى() احلف معو أم: ا٤بدعي ) (َُ( ):)وقال

( ، ُِالقضاء بالشاىد كاليهْب ؛ ألف ن  نقاصد اإلرهاد التورع ع  اليهْب فبل يفوت عليو)
كاف   كفهم ننو العصياف عند االنتناع فيها ال حلف نعو ن  طريق أكىل ، كنثلو انتناعهها إذا

يستغُب عنهها بتصديقو باليهْب كالشاىدي  على رد الوديعة ٲبتنعاف كيقوالف للهودع : 

                                 
 (ُٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ُ)
 (ٔٗٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 ( ُٔٗٓ/ ْ( الصحاح )ّ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُّْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّٖ( يورة البقرة )ٕ)
 (َُٓزاد احملتاج ) (ّٕٓ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٖ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِٖٕ/  ْ( فتح الوىاب )َُٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
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 (.ُاحلف على ردىا )
صوؿ الغرض بالبعض  أم : ٢ب (ِوإن كان شهود فاألداء فرض كفاية( ): ) قولو

 (.ّ، فإف انتنع كاحد جاز على األصح كالتحهل أك الكل عصوا )كا١بهاد ك٫بوه
 (ٓاألداء من اثنين لزمهما في األصح( )أم : ا٤بدعي )  (ْ( )فلو طلب: ) قولو

كٍب غّبٮبا فإنو ال يلزنهها ، ٖببلؼ نا لو طلب اثنْب للتحهل أم: كإال أفضى إىل التواكل
( ٕ( ، كالثاين : ال كالتحهل)ٔ؛ ألنو يطلبهها ىنا ألداء أنانة ٙبهبلىا كىناؾ إىل ٙبهلها)قطعا

( نا إذا كاف الباقوف يرغبوف ُب األداء كمل تتبْب ٣ٗببلؼ ( ): ) ك٧بل ا(ٖ، ) قاؿ اإلناـ)
( كنراده َُرغبتهم ، فإف علها إباءىم فليس نوضع الوجهْب ( حكاه الرافعي ُب الكبّب )

( ن  غّب عزك إليو ، كعبارتو : ) فإف علم ا٤بدعواف ُُا١بـز باللزـك كها صرح بو ُب الصغّب)
 ابة ببل )بلؼ (.أف غّبٮبا يأىب األداء فعليهها اإلج

إال واحد لزمو إن كان مما يثبت : ُب القضية ) أم (ُِوإن لم يكن( ): ) قولو
( ، كقيل : ال يلزنو ألف ا٤بدعي رٗبا ال ُْأم : كالقاضي يرل ذلك) (ُّبالشاىد واليمين( )

                                 
 (ِِٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٔ/ َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ََٔ/  ْحملتاج )( نغِب اِٗٓ( ركضة ا٢بكاـ )ّ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِِّ/  ٖ( هناية احملتاج )َِٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (َِْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٕ)
 (ّٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 ( قولو )قاؿ اإلناـ ك٧بل ا٣ببلؼ( نكرر ُب بٗ)
 (ٕٔ/ ُّز )( العزيَُ)
 (ٕٗٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (َّٖ/  ْ( التدريب )َُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْ)
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 (.ُٰبلف نعو أك يتغّب اجتهاد القاضي )
إال بشاىدي  مل يلزنو ؛ إذ ال أم : كإف كاف ا٢بق ٩با ال يثبت  (ِفبل( ) وإال: )لوقو 
 ( .ْ( ، كقيل : يلزنو ليدفع ع  ا٤بدعي بعض هتهة الكذب)ّفا دة فيو)
أم : ألنو مل  (ٓوقيل ال يلزم األداء إال من تحمل قصدا ال اتفاقا( ): ) قولو

( ، كاألصح اللزـك ؛ ألهنا أنانة حصلت عنده كإف مل يلتزنها ، كالثوب يطّبه الريح إىل (ٔيلتـز
 ( .ٕره ك٫بوه ن  األنانات الشرعية)دا

أم فلو دعي إىل  (ٗ: أن يدعي من مسافة العدوى)( األداء شروطٖولوجوب)قولو 
( ) كنقتضى قولو ُُ) َّجف  مغ جغ مع جع ُّٱٱ:( لقولو تعاىلَُنا فوقها مل ٯبب)

ُب غّب رهادة ا٢بسبة ، أنا فيها أنو ال ٯببو ن  غّب دعاء ، كىو كذلك  (ُِ: )يدعي( )
فالظاىر الوجوب نسارعة للنهي ع  ا٤بنكر كىو على الفور ، الييها إذا تعلق بو عقد أك 

 .(ُّ)ك ٩با يعظم )طره ( قالو الزركشيإثبات نسب كغّب ذل

( ، كالصحيح ُٓأم ؛ ألنو ُب حكم ا٢باضر) (ُْ: دون مسافة قصر ( )وقيل: ) قولو
                                 

 (َِٕ/  َُ( حارية العبادم )ُ)
 (ِٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َِٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّ)
 (ِِٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٓٔ/  َُالنجم الوىاج ) (ْ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِِّ/  ٖ( هناية احملتاج )ُْْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 ( َُٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َّٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 ( ُب ج : كلوجب .ٖ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِٖٕ/  ِ( فتح الوىاب )ّٕٓلدـ )( أدب القضاء الب  أيب اَُ)
 (ِِٖ( يورة البقرة )ُُ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ّّٓ( السراج الوىاج للركشي )ُّ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ُِٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِّٓ/  ْ( الديباج )ُٓ)
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ات كتعذره بالشهادة على الشهادة ؛ ألهنا إ٭با تقبل با٤بسافة األكؿ للحاجة إىل اإلثب
 ( .ِ، كافهم أنو لو دعي ن  نسافة القصر فأزيد مل يلزنو لكثرة ا٤بشقة)(ُا٤بذكورة)
وأن يكون عدال فلو دعي ذو فسق مجمع عليو قيل : أو مختلف فيو لم : ) قولو

( كأصلها أنو ٰبـر عليو أف ُٓب الركضة)( عليو فإنو ال فا دة فيو ، بل ْأنا اجملهع)( ّيجب( )
ال يلزنو األداء عند ن  ال ، كأنا ا٤بختلف فيو فإف كاف ظاىرا كشرب النبيذ ، فقيل : يشهد
؛ ألنو قد يتغّب (، كأصحهها اللزـكٔ؛ ألف الظاىر ايتهرار القاضي على اجتهاده)ٯبوزه

، كلو كاف أحد الشاىدي  عدال (ٖ، كال فرؽ بْب اجملهع عليو بْب الظاىر كا٣بفي)(ٕاجتهاده)
 (.ٗكاآل)ر فايقا فسقا ٦بهعا عليو مل يلـز العدؿ األداء إف كاف ا٢بق ال يثبت بشاىد كٲبْب )

( بمرض ونحوه فإن كان أشهد على شهادتو أو َُوأن ال يكون معذورا): ) قولو
ه ع  : نا أعجز (، كا٤براد با٤برضُِ: دفعا للهشقة عنو)أم (ُُبعث القاضي من يسمعها( )

، أك نا يسقط كجوب ا١بهعة كإف مل ٲبنع ن  ا٢بضور كها قالو (ُّا٢بركة كها قالو ا٤باكردم)
( ، كا٤براد بنحوه : التخدير للهرأة ، أك الطلب ُب حر كبرد رديدي  أك ُٓ( كالغزايل)ُْاإلناـ)

                                 
 (ِٓٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )َُِٓ/  ّ( حلية العلهاء )ُ)
 (ُْْٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ُب ج : ا١بهعْ)
 (ِِٕ/ ُُ(  ركضة الطالبْب )ٓ)
 (ِّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ٔ)
 (ُّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُٔ َ َُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 (ِّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٖ)
 (ّٔٔ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 ( ُب أ :  نعذكرَُ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُِٔ/  ٓ( الغرر البهية )َْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِ)
 (ٓٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ُّ)
 (ْٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
 (ّٖٔ/ ٕ( الوييط )ُٓ)
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( ، ُنطر نوجود أك )وؼ ن  عقوبة تلحقو ن  يلطاف جا ر أك عدك قاىر أك فتنة عانة)
( فيها لو دعي إىل قاض جا ر أك نتعنت ألداء الشهادة عنده ، كٱباؼ ِن  زكا ده)كصحح 

 أف ترد رهادتو جورا أك تعنتا ، أك عند أنّب أك كزير كعلم كصوؿ ا٢بق بو أنو تلزنو اإلجابة .
  :فرع

( ّإف تطوع الشاىد بتحهل الشهادة كأدا ها فقد أحس  ، كإال فاألصح عند الرافعي)
 از أ)ذ األجرة على التحهل كإف تعْب ، كننعو عند األداء كإف مل يتعْب ( جو ْكا٤بصنف)

 فصل 
حق أم : يواء حق اهلل تعاىل ك  (ٓ) تقبل الشهادة على الشهادة في غير عقوبة ( )

( ، كيفرؽ بْب الشهادة على ٔ) َّ  يث ىث نث مث ُّٱٱ:اآلدني لعهـو قولو تعاىل
، كحكى (ٕ؛ ألف الشاىد قد ٲبوت أك يغيب)كالشهادة على الشاىد للحاجة إليو٢بق أصل ا

،  فإف رهود الفرع ا أطلقو ن  القبوؿ جار على عهونو، كن( اإلٝباع ُب األنواؿٖاب  ا٤بنذر)
، كها ٯبوز يو ضركرة كها قالو الصيهرم كغّبهٯبوز ٥بم اإلرهاد على رهادهتم إذا دعت إل

(، كال ٯبب اإلرهاد على الشهادة كها أفههو ، بل الواجب األداء ٗ)الضهاف على الضهاف
(َُ.) 

أم كقصاص كحد قذؼ ،  (ُُوفي عقوبة آلدمي على المذىب ()قولو : ) 
                                 

 (َِٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٖ/  ْ( التدريب )ُ)
 (ِّٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 ( َٖ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ِٕٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِ( يورة الطبلؽ )ٔ)
 (َُٓٔ/  ِ( اإليعاد )ِٖٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٕ)
 (ِّٗ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٖ)
 ( ُب ج : الضان  .ٗ)
 (ِْٕ/ َُ( حواري الشركاين )ّٖٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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، كالفرؽ بناء حق اآلدني على ا٤بضايقة ، ك٥بذا هلل تعاىل كها أفههوكا٤بذىب ا٤بنع ُب حقوؽ ا
كنراده بعقوبة اآلدني إثباهتا ، أنا إذا رهد ، (ُال يسقط بالرجوع ٖببلؼ حقوؽ اهلل تعاىل)

( ، كقولو : ِ؛ ألنو يسقط ا٢بد عنو)ف ا٢باكم حد فبلنا قبلت ببل )بلؼعلى رهادة اثنْب أ
 .د على عقوبة اآلدني فقطيعو  (ّعلى المذىب ( )) 

: أنا شاىد بكذا وأشهدك أو أشهد على و تحملها بأن يسترعيو فيقولقولو : ) 
يشهد عند قاض أو يقول أشهد أن لفبلن على فبلن ألفا  من ثمن  شهادتي أو يسمعو

اعلم أنو إ٭با ٯبوز ٙبهل الشهادة على الشهادة إذا علم   (ْمبيع أو غيره وفي ىذا وجو ( )
 ، ك٤بعرفتو أيباب :عند األصل رهادة جازنة ٕبق ثابت الفرع أف

: إين راىد بكذا  : أف يأذف األصل للفرع ُب الشهادة على رهادتو ، كقولواألكؿ
(، كقيل : البد نعو أف ٓكأرهدؾ على رهادٌب أك أرهدتك أك ارهد على رهادٌب بكذا )

( ، فأرهدتك ٔ: كأرهدؾ على رهادٌب كع  رهادٌب ، كاألصح ا٤بنع لكنو أكهل)يقوؿ
على رهادٌب ٙبهيل ، كأرهدؾ عنها إذف ُب األداء ، كالبد ن  تعرض األصل لفظ الشهادة 

ذكره عند القاضي فإنو : اعلم أك أ)رب أك ايتيق  مل يكف ، كها لو ، فلو قاؿ(ُٕب األصح)
 .ال ٰبكم بو

ادة لو كإف الثاين أف يسهعو يشهد عند قاض أف لفبلف على فبلف كذا ، فتجوز الشه
 (.ٖ؛ ألنو ال يقيهها عند القاضي إال بعد ٙبققها)مل يسَبعو على الصحيح

ق ، كقولو : ارهد أف لفبلف على فبلف ألفا الثالث أف يبْب األصل يبب كجوب ا٢ب
ن  ٜب  نبيع أك قرض أك أرش جناية كغّبىا ، فلو أف يشهد على األصح كإف مل يسَبعو ؛ 

                                 
 (ِْٓ/  ْ( الديباج )ّّٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُ)
 (ّٗٔ/ َُ( النجم الوىاج )َُٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٕٗ( ركضة ا٢بكاـ )ٓ)
 (َٕٖ( غنية الفقيو )ِٖٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (ِْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 (ّٗٔ/ َُ( النجم الوىاج )َُْ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٖ)
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نا إذا ٠بعو يسَبعي ( ، كيرد عليو ُالنتفاء احتهاؿ الوعد كالتساىل نع اإليناد إىل السبب)
( ّ( كاب  الصباغ)ِلو القاضي)، فإف لو أف يشهد كإف مل يسَبعو ، كها قاراىدا للتحهل

ؼ فيها يقتضي أنو ال )بل (ٔ) ( وفي ىذا وجو: ) (، كقولوٓ( كصاحب البحر)ْكالشاري)
 .قبلو ، كليس كذلك كها يبق

 ( .ٕ: التهاس رعاية الشهادة كحفظها )دة: نعُب االيَبعاءفا 
ة وال يكفي سماع قولو : لفبلن علي كذا أو اشهد بكذا أو عندي شهاد: ) قولو

أم: ال ٯبوز أف يشهد على رهادتو إذا قاؿ ذلك ال على صورة أداء الشهادة   (ٖبكذا ( )
لك ن  جهة كىٍعدو ( ؛ الحتهاؿ أف يريد أف لو عليو ذٗببل )بلؼ كها قالو القاضي كغّبه)

هه إيٌاه ؛ ألنو قد يوصف الوعد بالوجوب ٦بازا فإنو ن  نكاـر األ)بلؽ ، كذا عٌلٌلو كىعىدى
 .(َُالشافعي )
: فإف ايَبعاه عليو  أم (ُُوليبين الفرع عند األداء جهة التحمل( ): ) قولو

، ( على رهادتوُِ: ارهد أف فبلنا رهد أف لفبلف على فبلف كذا كأرهدين)األصل، قاؿ
: ) كأذف يل ُب أف أرهد إذا (ُْ، كزاد الزركشي)(ُّاقتصر على ىذا ُب الركضة كأصلها)

                                 
 ( ُُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َّٖ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُ)
 (ُُْ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ْْٓ/  ِ( الشانل )ّ)
 (َُِٕ/  ّ( حلية العلهاء )ْ)
 (ّّٓ/  ُْا٤بذىب ) ( ٕبرٓ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َُْ/  ّ( هتذيب اللغة )َّٖ/  ِ( النظم ا٤بستعذب )ٕ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ّٗ-ّٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ُِٓ/  ٖ( األـ )َُ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ب : فأرهدينُِ)
 ( ُِٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (ّٔٓاج للزركشي )( السراج الوىُْ)
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( رهد عند القاضي أك أنو ُكإف مل يسَبعو بْب أنو) ايتشهدت كأنا أرهد على رهادتو ،
أيند ا٤بشهود بو إىل يببو ؛ ألف الغالب على الناس ا١بهل بطريق التحهل( ، قاؿ ُب 

عبارة  ( يفهم أف ذلك على طريق اللزـك ، كليس كذلك ، كأفّ: ) كبلـ التنبيو)(ِالتحرير)
( ، كىذا  (ْ) (ضي بعلمو فبل بأس) فإن لم يبين ووثق القا :ا٤بنهاج تقتضي عدنو لقولو

: ) لو كاف فقيها كترؾ التفصيل ككلفو القاضي (ٔ( كُب البسيط)ٓالتفصيل ذكره اإلناـ)
: ) كالذم يقتضيو كبلـ ا١بههور أنو البد ن  التصريح (ٕ، قاؿ الزركشي)مل يلزنو ( االتياف بو

 .( كالعراقيْب (ٗاكردم): ) كىو ظاىر كبلـ ا٤ب(ٖبكيفية التحهل نطلقا( ، قاؿ ُب ا٤بطلب)
: برؽ أك صيب أم  (َُوال يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة ( ): ) قولو

 (.ُُك٫بوه ، ألهنم غّب نقبويل الشهادة )
أم : كال تقبل رهادة النساء على رهادة غّبى    (ُِوال تحمل النسوة ( ): ) قولو

ة أك رضاع أك ناؿ ؛ ألف كإف كانت األصوؿ أك بعضهم نساء ككانت الشهادة ُب كالد
( رهادة األصل ال نا يشهد بو األصل كنفس الشهادة ليست ٗباؿ ُّرهادة الفرع تثبت)
  .(ُ( ، كحكى اب  كج كجها ُب الوالدة كىو راذ .)ُْكيطلع عليها الرجاؿ)

                                 
 ( ُب ج : أف  ُ)
 (َٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 (ِِٕ( التنبيو )ّ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َْ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ٔٔٔ - ٓٔٔ( البسيط )ٔ)
 (ّٕٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 (ّْٔ - ّْٓ( ا٤بطلب العايل )ٖ)
 (ِِٗ/  ُٕ( ا٢باكم )ٗ)
 (ّٕٓ)( ننهاج الطالبْب َُ)
 (ِّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ب : تكتبُّ)
 (ُْٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٕٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْ)
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ألف ذلك  (ِلم يمنع شهادة الفرع( ) فإن مات األصل أو غاب أو مرض: ) قولو
( ، ٓ( ) ال تقبل رهادة الفرع إال عند نوت األصل(: ) ْ()ّ)، بل قاؿ الشعيبليس بنقص
 (ٔ: نا ٯبوز ترؾ ا١بهعة ال نا ٲبنع ا٢بضور . قالو اإلناـ .)كا٤براد با٤برض
: أم  (ٗردة أو فسق أو عداوة منعت( )باألصل )  ٖ]أم[ (ٕوإن حدث( ): ) قولو

تقدـ ، كالردة تشعر ٖببث ؛ ألهنا ال هتجم دفعو ، بل الفسق يورث الريبة فيها رهادة الفرع
( ، كليس ٤بدة ذلك ضبط فينعطف إىل حالة َُ، كالعداكة بضغا   كانت نستكنة )العقيدة

ديث يشهل حدكثو ( ، كإطبلؽ ا٢بُُ، فلو زالت فاألصح أنو يشَبط ٙبهل جديد)تحهلال
 (.ُِ، كال أثر ٢بدكثو بعده )بعدىا كقبل ا٢بكم بو قبل رهادة الفرع، أك

ألنو ال يوقع  (ُْ) كموتو على الصحيح( ) : األصلأم  (ُّوجنونو( ): ) قولو
، (ِ: ا١بنوف ا٤بطبق ال ا٤بتقطع)( ، كا٤برادُ: ٲبنع كالفسق)(، كالثاينُٔ( ُب ا٤باضي)ُٓريبة)

                                 

 ( ِّٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُ) =
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ُب ج : الشافعي ّ)
د أبو عهرك ا٥بهداين الشعيب اإلناـ ا٢بافظ الفقيو أدرؾ كثّبا ن  الصحابة ، )ت : ( عانر ب  رراحيل ب  عبْ)

 (ِِٕ/  ُِ( تاريخ بغداد )ُِ/  ِ(  اللباب )ِْٔ/  ٔترٝبتو ُب : طبقات اب  يعد ) ىػ ( . َُْ
 (ِّٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ّٖٔ/  ُّ( البياف )ٓ)
 ( ْٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 (ّٕٓ)( ننهاج الطالبْب ٕ)
 ( ياقط ن  أ.ٖ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِّٓ/  ٓ( الغرر البهية )َُ)
 (ِٕٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُ)
 (َٕٔ - َٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِْٖ/  ْ( التدريب )ُِ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ( ُب ب : ُب ريبة ُٓ)
 ( ُُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِٓٔ/  ُٗ( كفاية النبيو )ُٔ)
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( : ) ينتظر زكالو ّ، قاؿ اإلناـ) ، كىو نع الغيبة ال يؤثر ، فإف كاف حاضراكٱبرج بو اإلغهاء
( ٔ( كرريح الركياين)ٓ( ، كا٣برس كا١بنوف . قالو ا٥بركم)ْ، كجـز بو ُب الشرح الصغّب)لقربو (

 .( كغّبىمٕكالدارني)
: على أم  (ٖقبلت( ) ولو تحمل فرع فاسق أو عبد فأدى وىو كامل: )قولو

، كقيل : تعترب العدالة عند (ٗ، ٍب أدل بعد كهالو)الصحيح كاألصل إذا ٙبهل كىو ناقص
 (.ُُ( ، كذكر الفسق كالرؽ نثاؿ فالصيب كالكفر كذلك )َُالتحهل ؛ ألهنا أنانة)

وتكفي شهادة اثنين على الشاىدين ، وفي قول : يشترط لكل رجل أو قولو : ) 
اعلم أنو إذا رهد اثناف على رهادة أصل كآ)راف على رهادة الثاين فبل   (ُِامرأة اثنان ( )

( ، كلو رهد اثناف على ُّـ ، كلو رهد فرع على أصل كآ)ر على الثاين مل يكف قطعا)كبل
( ا١بواز ؛ ألهنها يشهداف على ُْرهادة األصلْب نعا ، كىي نسألة الكتاب فاألظهر)
( ، كالثاين : يشَبط لكل كاحد ُٓرهادة األصلْب فصارا كها لو رهدا على إقرار رجلْب)

ا على رهادة أحد األصلْب كانا كشاىد كاحد قاـ بشهادة ننهها اثناف ؛ ألهنها إذا رهد
                                 

 (َٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّْٖ/  ٕ( الوييط )ُ) =
 (ّّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِ)
 (ّْ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ّ)
 (ِٕٗ/  ِ( فتح الوىاب )ْ)
 (َٕٖ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٓ)
 (ِّٖ( ركضة ا٢بكاـ )ٔ)
 (ّٕٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ِِٗ/  ٖ( التهذيب )ٗ)
 (ّّٕ/ َُ( النجم الوىاج )َُ)
 (َٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٔ/  ٕ( الوييط )ُُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (َْٕ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُّ)
 ( ُب ب : كاألظهر ُْ)
 (ِٕٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّّٖ/  ِ( ا٤بهذب )ُٓ)
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 (.ُأحد الشطري  فبل يثبت هبا الشطر الثاين )
وشرط قبولها تعذر أو تعسر األصل بموت أو عمى أو مرض يشق حضوره : ) قولو

ألف احتهاؿ ا٣بطأ يكثر ُب رهادة الفرع لكثرة الويا ط ، فوجب أف ال تقبل  (ِأو غيبة( )
يح األكؿ ؛ ألف باب ( ، كالصحْ( ، كقيل : يقبل كالركاية)ّنع إنكاف األصل)رهادة الفرع 
، كالشهادة على الشهادة جوزت للضركرة ، كا٤بوت كالعهى نثاالف للتعذر الركاية كايع

، كقيد ا٤برض ٗبا يشق نعو ا٢بضور نشقة ظاىرة أم : ال (ٓكا٤برض كالغيبة نثاالف للتعسر )
ال إفهاـ ، كا١بنوف ا٤بطبق ُب حكم ا٤بوت ، ككذا ا٣برس الذم (ٔيشَبط أف ال ٲبكنو ا٢بضور)

( ٕ، ككذا ن  ال ٲبكنو الظهور )وفا ن  يلطاف كها أفٌب بو البغوم)، كاحملبوس كا٤بريضنعو
( : ) ٖ، قاؿ اب  أيب الدـ)على رهادهتا حكاه الشيخ أبو علي ، كا٤بخدرة تسهع الشهادة

فلو قاؿ : كهوت ر ٦بلس ا٢بكم للدعول عليها ( كىو نفرع على ا٤بذىب ُب أهنا ال ٙبض
، كعلم ن  كبلنو أف حضور األصل بعد رهادة الفرع كقبل ا٢بكم عليها بالكاؼ لكاف أكىل

، كنثلو برؤه ن  ا٤برض كاإلبصار بعد العهى (ٗٲبنع ن  ترتب ا٢بكم عليها كىو ا٤بذىب)
 .(َُكاإلفاقة ن  ا١بنوف )

اعلم أف الغيبة إف كانت ٤بسافة القصر  (ُُ) : قصر(لمسافة عدوى، وقيل: ) قولو
( ُِ، كإف كانت ٤بسافة العدكل )ال()عت رهادة الفرع قطعا دفعا للهشقةفها فوقها ٠ب

                                 
 (َٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِِٕ( التنبيو )ُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّّٕ/ َُ( النجم الوىاج )ّّٖ/  ْ( التدريب )ّ)
 ( ِٖٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُِ/ ُّ( العزيز)ْ)
 (َُٔٔ/  ِ( اإليعاد )ْٖٗ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٓ)
 (ْْْ/  ِ( جواىر العقود )ٔ)
 (ِّٔالبغوم ) ( فتاكلٕ)
 (َِٔ( أدب القضاء )ٖ)
 ( ْْ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (َّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )َُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)



 181 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

، كإف كانت دكف نسافة القصر كفوؽ نسافة العدكل كها ُب الذ)ا ر تسهع قطعا كها قالو
صل لو طلب ننها ال ٯبب ؛ ألف األه إىل ٤بنزلو، فاألصح أهنا تسهعإذا أدركو الليل قبل عود

 (.ِيبق قلم ) (ُ) ( لمسافة عدوى: ) ا٢بضور، فقولو
صل هبا : يسهي كل أصل فرعو تسهية ٰبأم (ّوأن يسمي األصول( ): ) قولو

فبل يكفي قوؿ الفرع أرهدين ، كيتهك  ا٣بصم ن  ا١برح إف عرفو ، تعريفهم لتعرؼ عدالتهم
 .(ْ؛ ألف القاضي قد يعرؼ جرحهم)عدالف

، بل القاضي يبحث أم: على األصح(ٔ) ((ٓوال يشترط أن يزكيهم الفروع): ) وقول
؛ ألف ا٤برجع ُب التعديل كزيفوه ، كقيل يشَبط ألف عدـ تزكيتهم تورث ريبة(ٕع  عدالتهم )

 (.ٖللقاضي )
أم : على ا٤بذىب إذا كانوا ن  اىل التعديل ؛  (َُفإن زكوىم قبل( ): ) (ٗ)قولو()

 ، كا٤بعركؼ فيها لو رهد اثناف ُب كاقعة كزكى أحدٮبا(ُُُب تعديلهم )ألهنم غّب نتههْب 
 (ُِ، فهنهم ن  جعلهها على كجهْب بالتخريج .)اآل)ر أنو ال تثبت عدالة الثاين

ألنو  (ُّولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموىم لم يجز( )قولو : ) 

                                 
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُْٓ/  ْ( بداية احملتاج )َٕٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٕٕ/  َُفة احملتاج )( ٙبَٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 ( ُب ب : الفرع ٓ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ِٖٓ/  ْ( الديباج )ِِٖ( ركضة ا٢بكاـ )ٕ)
 (ُْٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 ( ياقط ن  بٗ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُ)
 (ِٖٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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، كقد يبق (ُا٢باؿ عند ا٢باكم) قد يكوف عدال عند الفرع فايقا عند غّبه فيصّب ٦بهوؿ
 .(ِارَباط تسهيتهم لك  ىذه فيها زيادة تعديل بغّب تسهية فهي أ)ص ٩با تقدـ .)

 فصل
رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال اسُتوفي أو ) 

 :(  للرجوع أحواؿّ)عقوبة فبل أو بعده لم ينقض ( 
ادهتم فيهتنع ألنو ال يدرم أهنم صدقوا ُب األكؿ أك : أف يكوف قبل ا٢بكم بشهاألكىل 

( ، كىم ُب العهد ٓ( يواء اعَبفوا بالعهد أك ) الغلط ( )ُْب اآل)ر فكذهبم ثابت ال ٧بالة)
فيو ن  التعيّب ، ككذا إف ادعوا الغلط على األصح ؛ ٤با فسقو، فإف كاف ُب الزنا فقذفة ٰبدكف

 .(ٔهتم )، كعلى ىذا ترد رهادككاف حقهم التثبت
وُب على : أف يكوف بعد ا٢بكم كقبل االيتيفاء ، فإف كانت الشهادة ُب ناؿ ايتالثانية

بة فاألصح ا٤بنع ( كإف كانت عقو ٕ؛ ألف القضاء قد ًب كليس ىو ٩با يسقط بالشبهة)األصح
  .(ٖ، يواء أكانت هلل أـ لآلدني)لسقوطها بالشبهة

( كا٤براد بالرجوع : التصريح ٗ ينقض ا٢بكم)الثالثة أف يكوف بعد ايتيفاء احملكـو بو فبل
، فلو قالوا بعد األداء توقف ُب القضاء ، ٍب قالوا بعده : اقض فنح  على رهادتنا جاز ُب بو

                                 
 (ِّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُ)
( كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )تتهة: اجتهع راىدا فػرع كرػاىد أصػل .. تقػدـ رػهادة األصػل، ٍب يشػهد ِ)

ا الفرع كها إذا كاف نعو بعػض نػاء يكفيػو يسػ تعهلو ٍب يتػيهم، قالػو ُب االيتقصػاء . دنػّبم ( الػنجم راىدن
 (ّٕٓ/  َُالوىاج ) 

 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّّّ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٔٗٔ( ا٣ببلصة )ْ)
 ( قولو : الغلط نكرر ُب جٓ)
 (ِٖٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٖٖ/  ٕ( الوييط )ٔ)
 (.ُٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )َّٔ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٕ)
 (َٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٕٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ِٗٓ/  ْ( الديباج )ّْٗ/  ِ( أدب القاضي الب  القاص )ٗ)
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 (.ُاألصح )
أو قتل ردة أو : ع  نفس أك طرؼ ) ( أمِ) فإن كان المستوفى قصاصا (: ) قولو

وقالوا : تعمدنا فعليهم قصاص ا ) : ن  ا١بلد ٍب رجعو ( أمّ( )رجم زنا أو جلده ومات
( ، كنا ذكره ن  ٓ: على عدد رؤكيهم ؛ لتسببهم إىل ىبلكو)( أمْ)أو دية مغلظة( 

؛ ألف الشهود كأهنم نفرع على كجوب القصاص على ا٤بكره، كىو األظهرالقصاص 
، كنا ذكره ن  إٯباب الدية فهو عليهم ال على (ٕ( القاضي على ا٢بكم)ٔبشهادهتم أكرىوا)

، كاحَبز (ٖعاقلتهم لثبوهتا باعَبافهم ، كىو ال يسقط بالشبهة فكانت كاإلقرار ٗبجرد ا٤باؿ)
، كىي بل قصاص فالدية ٨بففة على الصحيح: أ)طأنا ف( عها لو قالواٗ) تعمدنا (بقولو : ) 

ها إذا قالوا : تعهدنا : ، ككجوب القصاص ىو في(َُ)العاقلةُب نا٥بم ؛ ألف إقرارىم ال يلـز 
، ككانوا ٩ب  ال ٱبفى عليو ذلك الوا : تعهدنا كمل نعلم أنو يقتلكعلهنا أنو يقتل بقولنا أك ق

( ، أنا إذا جاز )فاؤه عليهم لقرب عهدىم باإليبلـ فهو ربو عهد ، ك٘بب الدية ُب ُُ)
، كنقتضى عبارتو أنو (ُِفتجب عليها ) العاقلةنا٥بم نؤجلة على الصحيح إال أف يصدقهم 

قاؿ كل  ُّال بد أف يقوؿ كل كاحد : تعهدت كتعهد صاحيب ، كليس كذلك ، بل ]لو[
، أك اقتصر على قولو : تعهدت ، لزنهها هها : تعهدت كمل أعلم حاؿ صاحيبكاحد نن

                                 
 (ّٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )َٕٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٕٓ)( ننهاج الطالبْب ْ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج ) ُّْ/  ٖ( التهذيب )ٓ)
 ( ُب ب : أكثرىوا ٔ)
 (ِّٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّْٗ/  ُّ( البياف )ٕ)
 (ََٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ُّْ/  ِ( ا٤بهذب )ٖ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )َِٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 (ُْٓ/  ّ( إ)بلص الناكم )ّْٗ/  ُّ( البياف )ُُ)
 (َٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٕٕ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 ( ياقط ن  أ ُّ)
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ٮبا : ( كغّبه ، كلو قاؿ أحدِ( ع  البغوم)ُالقصاص أيضا كها حكاه ُب أصل الركضة)
: أ)طأت أك أ)طأنا فبل قصاص على الثاين كيلـز تعهدت كتعهد صاحيب ، )كقاؿ اآل)ر

( كقاؿ ْ( كلو قاؿ أحدٮبا : تعهدت كتعهد صاحيب ()ّاألكؿ القصاص على األصح )
ؿ كال ٯبب على الثاين على : تعهدت كأ)طأ ىو ، كجب القصاص على األك صاحبو
( كلو رجع أحدٮبا كأصر اآل)ر كقاؿ الراجع : ٓئ )؛ ألنو مل يعَبؼ إال بشركة ٨بطالصحيح

، (ٔ: تعهدت  فبل كذا ُب أصل الركضة)زنو القصاص ، كإف اقتصر على قولوتعهدنا ، ل
( ُب ىذه األ)ّبة ؛ ألف إصرار صاحبو يقتضي أنو تعهد ، فهو قاصد لقتلو ٕكتعقبو البلقيِب)

قتضي إلٯباب القصاص على ٕبق فكاف كشريك القاتل قصاصا أك القاطع حدا ، كذلك ن
الذم قاؿ : تعهدت . انتهى ، كعبارتو تقتضي أف رهود الزنا حدىم القصاص )اصة ، 

( ، ٖكليس كذلك ، بل ٰبدكف أكال ٍب يقتلوف ، كأصح احتهايل العبادم أهنم يقتلوف بالرجم)
شرب ، كلو حذفو كاف أحس  ليشهل القذؼ كالعا د إىل الزنا جلده (كالضهّب ُب قولو : ) 

: ) صرح القاضي ا٢بسْب كالبغوم بأنو ال فرؽ ُب ا١بلد بْب أف (َُ( ، قاؿ الزركشي)ٗ)
( كذكر توجيهو( ، ُُ، كايتشكلو ُب ا٤بطلب)نقتضيا لويكوف ايتيفاؤه نوجبا للهوت أك 

( : ) ال يأٌب ُب ا١بلد نا ذكره ن  ا٢بكم ، فإف جلد ا٢بد ال يقتل غالبا فبل ُِكقاؿ البلقيِب)
، فإف )رج ا١بلد ع  ا٢بد حٌب صار يقتل غالبا تغلظ الدية تغليظ العهد احملضال قصاص ك 

                                 
 (ِٗٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ُ)
 (ِّْ/  ٖ( التهذيب )ِ)
 (ِٕٗ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِٕٗ/  َِ( تكهلة اجملهوع )ّ)
 ( ياقط ن  ب ْ)
 (ّّْ/  ْهّبة )( حاريتا قليويب كعٗٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ِٗٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (َٖٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 (ُٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّٖٕ/  ٗ( ا٤بههات )ٖ)
 (َِٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٗ)
 (َّٖ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 (َُُ( ا٤بطلب العايل )ُُ)
 (َٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
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، كحكهو أهنم يعزركف كر نا إذا مل ٲبت ن  ا١بلد: ) مل يذ (ُفقد )رج ع  ا٤بقصود ( كقاؿ)
( نا يقتضيو حيث قاؿ : ) ِكإف حصل أثر يقتضي ا٢بكونة كجبت ، كُب نص ا٤بختصر)

 نوه كعزركا ( (.كنا مل يك  ن  ذلك فيو قصاص أغر 
( أم : أك الدية بكها٥با إذا ّ)وعلى القاضي قصاص إن قال : تعمدت (قولو : ) 

( ٓ)وإن رجع ىو وىم ( ( ) ْرجع كحده دكف الشهود ؛ العَبافو بالعهدية كعدـ اإل١باء)
(أم : أك الدية ٔ( ) فعلى الجميع قصاص إن قالوا : تعمدناأم : القاضي كالشهود ) 

( نصف دية وعليهم ٖفإن قالوا أخطأنا ]فعليو[)( ) ٕاد ا١بناية إىل ا١بهيع)ا٤بغلظة اليتن
 (َُ، كذا جـز بو الرافعي .)( توزيعا على ا٤بباررة كالسببٗ)نصف( 
( أم : القصاص أك الدية ؛ ألف ُُ)ولو رجع مزك فاألصح أنو يضمن (: ) قولو

؛ ألنو مل يتعرض للهشهود بو   (  كالثاين : ا٤بنعُِالتزكية تلجئ القاضي إىل ا٢بكم كالشاىد)
( ُّ، كإ٭با أثُب على الشاىد كا٢بكم إ٭با يقع بشهادة الشاىد ، فكاف كا٤بهسك نع القاتل)

 ، كصورة ا٤بسألة أف يكوف عا٤با بشهادة الشهود بالقتل .
أو مع ( أم : بكها٥با ) ُْ)أو ولي وحده فعليو قصاص أو دية( : ) قولو

                                 
 (َٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (َُْ( ٨بتصر ا٤بزين )ِ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٖ/  ْ( التدريب )ْ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 ( ياقط ن  أ ٖ)
 (ْٕٓطالبْب )( ننهاج الٗ)
 ( ُِٓ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( َّٓ/  ْ( الديباج )ِّٗ( اإلرراد )ُِ)
 (ّٖٕ/ َُ( النجم الوىاج )َٕٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ُّ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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نعو  ( بتصحيحو ن  زياداتو ؛ ألنو ا٤ببارر كىم ّالركضة)( صرح ُب ِ( )( فكذلكُالشهود)
: عليو القود أك الدية نناصفة نصفها عليو كنصفها عليهم ، كا٤بهسك نع القاتل، كالثاين

ضي ا٢بسْب كا٤بتويل كصاحب : ) إنو ا٤بذىب كها ذكره القا(، كقاؿْكرجحو اب  الرفعة)
ثها على القاضي ، كثلث على الويل ، ، كلو رجع القاضي نعهم فالدية نثلثة ، ثلالكاُب

 كثلث على الشهود (.
ولو شهدا بطبلق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق قولو : ) 

٧بتهل فبل يرد القضاء بقوؿ : ) مل يرتفع الفراؽ ألف قو٥بها ُب الرجوع (ٔ(كعبارة الركضة)ٓ) (
د)وؿ أك بعده ؛ ألهنها فوتا عليو نا يتقـو ، لك  عليهها الغـر ، يواء كاف قبل ال٧بتهل
، كمشل إطبلقو البا   نا لو كاف بالعوض ، كىو كها لو رهدا بعتق عبد ٍب رجعا (  فيغرناف

( فيها لو رهدا أنو طلق ٗ( ٍب حكى عنو كع  اب  ا٢بداد)ٖ( كفاقا للبغوم)ٕنا جـز الرافعي)
( ُب َُألفا ن  ا٤برأة ، كرجح البلقيِب)على ألف كنهرىا ألفاف أهنم يغرنوف ألفا ؛ ألنو أ)ذ 

 .ىذه عدـ تكهلة نهر ا٤بثل
( ُِ( أم : إذا كاف بعد الد)وؿ ؛ ألنو قيهة نا فوتاه)ُُ)وعليهم مهر مثل ( : ) قولو

                                 
 ( ُب ب : الشهد ُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ِٖٗ/ ُُ( ركضة الطالبْب )ّ)
 ( ََّ/  ُٗبيو )( كفاية النْ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ََّ/  ُُ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 ( ُِٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (َُّ/  ٖ( التهذيب )ٖ)
( ٧بهد ب  أٞبد ب  ٧بهد أبو بكر ا٤بصرم اإلناـ الثبت كاف تقيا نتعبػدا ٰبسػ  علونػا كثػّبة ، صػنف الفػركع ٗ)

/  ّ( النجـو الزاىرة )ٕٗ/  ّبقات الشافعية الكربل )ترٝبتو ُب :  ط ىػ ( . ّْٓ) ت :  كأدب القاضي
 (ّّٔ/  ّ( كفيات األعياف )ُّّ

 (ُُٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٖٖ( ركضة ا٢بكاـ )ُِ)
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( ألنو الذم فات على الزكج نتقونا ، كالبضع ليس ٗبتقـو ُب ُ)وفي قول المسمى( ) 
 .(ِا٢بقيقة)

كجوب نهر  ( أرار إىل أف األظهرْ)ان قبل وطء( ( نصفو إن كّوفي قول)قولو : ) 
، كالنظر ُب اإلتبلؼ إىل ا٤بتلف ال إىل نا قاـ (ٓ؛ ألنو بدؿ نا أتلفوه )ا٤بثل أيضا قبل الد)وؿ

بو على ا٤بستحق ، ك٥بذا لو أبرأتو ع  الصداؽ كرهدا بالطبلؽ كرجعا غرنا كإف مل يفت 
آل)ر عاد إليو يا٤با فصار كها لو رهدا ( ، كالثاين : نصفو ؛ ألف النصف أالزكج ريء)

على ا٤بشَبم باإلقالة كحكم بو ٍب رجعا ال يغرناف رياا ؛ ألهنها كإف فوتا عليو السلعة ردا 
با   يقتضي أف الرجعي ، كتقييده بال(ٖ، كا٤بذىب كجوب النصف ُب الرضاع )(ٕعليو الثه )

قضت العدة التحق بالبا   ، ، فإف مل يراجع حٌب انال غـر فيو، كىو كذلك إذا راجعها
(، ُُ؛ لتقصّبه بَبؾ الرجعة كرجحو البلقيِب)(، كقيل: الَُ( الغـر على الصحيح)ٗككجب)

 .كقيد الَبؾ باال)تيا
ولو شهدا بطبلق وفّرق القاضي بينهما ورجعا فقامت بينة أنو كان بينهما : ) قولو

نا قبل قياـ البينة ايَبدا : ألهنها مل يفوتا عليو رياا ، كلو غر ( أمُِ)رضاع فبل غرم( 
( (  ٗبا إذا أتفق ذلك قبل قضاء القاضي فبل غـر ن  ُ) وفرق (( ، كنبو بقولو : ) ُّا٤بغرـك

                                 
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِِٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َّٖ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 ( ُب ج : قولو ّ)
 (ْٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُُٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 ( َٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َِٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٔ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج ) ّٖٓ/  ْ( التدريب )ٕ)
 (َُٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ّٔٗ/  ِ( أدب القاضي الب  القاص )ٖ)
 ( ُب ج : ككجوب ٗ)
 (َّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ّّٖ/  ْ(  أيُب ا٤بطالب )َُ)
 (ُِٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُّٓ/  ْ( الديباج )ُّ)
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( يفهم أف الزكج لو غـر ٥با ا٤بهر ايَبده ، كبو ِ) فبل غرم (باب أكىل ، كإطبلؽ قولو : ) 
 (ّصرح أبو الطيب ُب ررح الفركع .)

أنو إذا رهد الشهود  ( اعلمْ)وا في األظهر ( ولو رجع شهود مال غرم: ) قولو
؛ م كال يرد ا٤باؿ إىل ا٤بدعي عليو، ٍب رجعوا بعد دفع ا٤باؿ إليو ال ينقض ا٢بكإلنساف ٗباؿ

، (ٔ، كقيل : ينقض ا٢بكم كيرد ا٤باؿ إىل احملكـو عليو)(ٓالحتهاؿ أهنم كاذبوف ُب الرجوع)
: أظهرٮبا نعم ؛ ٢بصوؿ ا٢بيلولة قوالف غـر الشهود للهحكـو عليو ، كُبكا٤بذىب األكؿ

: ا٤بنع ألف الضهاف باليد أك اإلتبلؼ كمل يوجدا ننهها ، كإف أتوا ٗبا (، كالثاينٕبشهادهتم)
، كقطع بو (ٖيقتضي الفوات كه  حبس ا٤بالك ع  ناريتو حٌب ناتت أك ضاعت)

، (َُلدي  كالعْب()( كحكاه ع  أكثر األصحاب ، كافهم إطبلقو أنو ال فرؽ )بْب اٗا٤باكردم)
( ُّ( كالبحر)ُِ، كُب كقت القيهة كجهاف ُب ا٢باكم)( ع  األصحابُُكحكاه ُب البحر)

أحدٮبا : كقت ا٢بكم ، كالثاين : أكثر نا كانت ن  كقت ا٢بكم إىل كقت الرجوع ، قاؿ 
: ) كىذا ُب ا٤بتقـو ، أنا ا٤بثلي فالظاىر أنو يضه  ٗبثلو ، ك٥بذا أ٢بقوه بضهاف (ُْالزركشي)

 ا٤بتلفات (.
                                 

 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َْٔ - َّٔ( التعليقة الكربل )ّ)
 (ٕٓٓننهاج الطالبْب ) (ْ)
 (ِِٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّّْ/  ِ( ا٤بهذب )ٓ)
 (ّّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة ) ْْْ/  ِ( جواىر العقود ) ٔ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٖ( ركضة ا٢بكاـ )ٕ)
 (ُّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖ)
 ( ِٕٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ٗ)
 ( ياقط ن  جَُ)
 ( ِّٕ/  ٤ُْبذىب )( ٕبر اُُ)
 (ِٕٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ُِ)
 ( ِّٕ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُّ)
 ( ّٕٗ( السراج الوىاج للركشي )ُْ)
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وية، يواء رجعوا نعا أك : بالس( أمُ)ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم( : )قولو
 (.ِ، كيواء كانوا لعدد ا٤بعترب أك زادكا عليو بأف رهدكا ُب الزنا ٟبسة كُب القتل ثبلثة )نرتبا

: على األصح كها لو رجع ثبلثة ( أمّ)أو بعضهم وبقي نصاب فبل غرم( : ) قولو
ل أك ن  ا٣بهسة ن  الزنا كاحد ؛ لبقاء ن  يقـو بو ن  ا٢بجة فكأف الراجع مل ن  القت
( ألف ا٢بكم كقع بشهادة ا١بهيع ككل ننهم فوت قسطا ٓ): يغرم قسطو( وقيل( ) ْيشهد)

( لك  األكؿ نقلو ٕ( ، كحكاية ا٣ببلؼ كجهْب )ىو الذم رجحو الرافعي)ٔفيغـر نا فوت)
( ع  ٗ( ، كنقلو القاضي أبو الطيب كاب  الصباغ)ٖم)الربيع كا٤بزين كها قالو البغو 

( ع  نص البويطي ، ُُ( ، كالثاين : نقلو القاضي ا٢بسْب كالفوراين كاإلناـ)َُالبويطي)
( ع  البغوم أف القصاص ال ٯبب قطعا ، قاؿ ُّ( كنقل الرافعي)ُِكجعلوا ا٣ببلؼ قولْب ()
إف اعَبؼ بالتعهد ( ، قاؿ ُب  ( ع  القفاؿ كجوبو ُب رهود القتلُْ: ) لك  ُب الفركؽ)

 ( : ) كالذم ُب تعليق القاضي ا٢بسْب أنو احتهاؿ للقفاؿ ال ا١بـز بو ( .ُٓا٤بطلب )

                                 
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُّٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َُٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( َْٓ/  ّ( إ)بلص الناكم )ّٖٔ/  ْ( التدريب )ْ)
 (ٕٓٓهاج الطالبْب )( ننٓ)
 (ُّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ِْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ُّْ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (َِّ/ ٖ( التهذيب )ٖ)
 (ِّٓ/  ِ( الشانل )ٗ)
 (َُِٗ( ٨بتصر البويطي )َُ)
 (ُٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 .( ياقط ن  بُِ)
 .(ُّْ/ ُّ( العزيز )ُّ)
 (ْْٔ/  ّ( ا١بهع كالفرؽ )ُْ)
 (َِِ - ُِٗطلب العايل )( ا٤بُٓ)
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: كها إذا ( أمِ)وإن نقص النصاب ولم يزد الشهود عليو فقسط( : ) (ُ]قولو[)
 .(ّفراد)؛ ألف نا لـز باجملهوع يوزع عند االنأربعة كُب القتل اثناف فرجع كاحدرهد ُب الزنا 

: كها لو رجع ن  ( أمْ): من العدد( وإن زاد فقسط من النصاب، وقيلقولو : ) 
( ا٣ببلؼ فيو على كجهْب فيها ٔ، كبُب الرافعي)(ٓا٣بهسة ُب الزنا أك الثبلثة ن  غّبه اثناف )

على العدد  ، كزع الغـر ىناب، فإف قلنا باألصح ال غـر ىناؾلو رجع بعضهم كبقي نصا
رجع بالسوية ، ، كحصة ن  نقص ن  العدد ا٤بعترب توزع على ن  ىو النصابا٤بعترب ، ك 

( كإف قلنا بالغـر ىناؾ كزع ىذا على ٝبيع ٕ) فقسط من النصاب (: ) )كىو ا٤براد بقولو
( فعلى االثنْب الراجعْب ن  الثبلثة ٗ( ) وقيل : من العدد( ، كىو ا٤براد بقولو : ) ٖالشهود()

 ( . َُلبقاء نصف ا٢بجة ، كعلى الثاين ثلثاه)  نصف الغـر على األكؿ ؛
وإن شهد رجل وامرأتان فعليو نصف وعليهما نصف أو أربع في رضاع : ) وقول

( نا يبق فيها إذا كاف ٝبيع الشهود ذكورا أك إناثا ، فإف ُُ)فعليو ثلث وىن ثلثان(
فعلى الرجل نصف اجتهعوا نظر ، إف مل يزيدكا على أقل نا يكفي كرجل كانرأتْب فإذا رجعوا 

( ، كإف زادكا ُّ( نصف على كل كاحدة الربع ؛ ألف الرجل قاـ بنصف البينة)ُِالغـر كٮبا)
على األقل ، فإف كاف ا٤بشهود بو يثبت ٗبحض النساء كالرضاع يشهد بو رجل كأربع ٍب 

                                 
 ( ياقط ن  أ ُ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُِٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ)
 ( ُّّ/ ُّ( العزيز)ٔ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 أ ( نكرر ُبٖ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِّٓ/  ْ( الديباج )ُْٖٖ/  ْ(عجالة احملتاج )َُ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ج : كىم ُِ)
 (ّّٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّ)
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 رجعوا فعلى الرجل ثلث الغـر كعليهم ثلثاه كننزؿ كل انرأتْب ننزلة رجل ؛ ألف ىذه الشهادة
 (.ِ( ، كحكى القاضي ا٢بسْب أف عليو النصف )ُينفرد هبا النساء)
( لبقاء  ْ)أو اثنتان فبل غرم في األصح(  : كحده )أم (ّ)فإن رجع ىو( قولو : ) 

 (.ٔ: عليو أك عليها ثلث الغـر كها لو رجع ا١بهيع )(، كالثاينٓا٢بجة)
نصف وىن نصف  ولو شهد ىو وأربع بمال فقيل : كرضاع ، واألصح ىو: ) قولو

ا ( يعِب أف نا ال يثبت بشهادة النساء كحدى  كا٤باؿ إذٕ)سواء رجعن معو أو وحدىن( 
( ، ٗ( عليه  ثلثاف كالرضاع)ٖ: عليو ثلث الغـر ]ك[)رهد فيو رجل كأربع نسوة، فقيل

كاألصح أف عليو النصف كنصفو عليه  ٖببلؼ الرضاع ؛ ألف ا٤باؿ ال يثبت بشهادهت  كإف  
( بأقواٮبا ، كنراده ن  ُُ، كعرب ُب احملرر)(َُصف ا٢بجة تقـو بالرجل نعه )كثرف ، فن

، ٝبهور العراقيْب على أنو كالرضاع، فإف (ُِحيث ا٤بعُب ال النقل ، كها صرح بو ُب الشرح)
 ( ُّكرجحو أبو إيحاؽ كاب  القاص)

( أم : عليه  على األصح ؛ لبقاء ُٓ)(( ُْوإن رجع ثنتان فاألصح ال غرم): ) قولو

                                 
 (ّٖٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِْٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ُّٓ/  ُٗ( كفاية النبيو )ِ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّٖٔ( التدريب )ٓ)
 (ُُٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  أ ٖ)
 (ِْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 (َْٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّّٓ/  ْهّبة )( حاريتا قليويب كعَُ)
 (َْٓ( احملرر )ُُ)
 ( ُّٔ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ّٖٗ/  ِ( أدب القاضي الب  القاص )ُّ)
 ( ُب أ : فبل غـر ُْ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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 ( .ِ: الربع ألهنها ربع البينة)(، كالثاينُا٢بجة)
( ّ)وإن شهود إحصان أو صفة مع شهود تعليق طبلق أو عتق ال يغرمون( قولو ) 

: إذا رجع رهود اإلحصاف كالزنا بعد الرجم فأصح الوجهْب ا)تصاص فيو نسألتاف، أحدٮبا
وب عقوبة كإ٭با كصفاه الغـر بشهود الزنا )اصة ؛ ألف الشاىدي  باإلحصاف مل يشهدا بوج

: أف الغـر عليهم ٝبيعا ؛ لتوقف الرجم على ثبوت الزنا كاإلحصاف (، كالثاينْبصفة كهاؿ)
 ا٤بعتهد ( كأبو نصر البندٯبي ُبٕ( : ) صححو ا٤باكردم)ٔ( ، كُب ا٤بههات)ٓٝبيعا)

 الضهاف : ) إنو األرجح ؛ ألف ا٤بزكيْب دا)لوف ُب(ٖ، كقاؿ البلقيِب)كا١برجاين ُب الشاُب (
( باإلحصاف بعد رهود ٗعلى األصح ، كقيايو غـر رهود اإلحصاف ( ، كقيل : إف رهدكا)

 .(َُالزنا غرنوا أك قبلهم فبل ، كصححو الفارقي)
، كرهد آ)راف بوجود ىداف بتعليق طبلؽ أك عتق على صفة: إذا رهد راالثانية 

( ُُ، كاألصح ا٤بنع)كجهاف رهود الصفة لشهود التعليق الصفة ٍب رجع ا١بهيع ففي نشاركة
، التعليق فإهنم أثبتوا قوؿ الزكج: أنت طالق، كقوؿ السيد: أنت حر كا)تصاص الغـر بشهود

 .(، كاهلل أعلمُِ، فلم ٘بز إضافتو إىل الشرط)صاّب إلضافة الطبلؽ كالعتق إليو ككل ننهها

                                 
 (َُٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ُّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُ)
 (ّّٓ/  ْ كعهّبة )( حاريتا قليويبُْٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
 (ٕٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّّ/  ٖ( هناية احملتاج )ُْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 (ُُُِ/  ّ( حلية العلهاء )ّٗٗ/  ُّ( البياف )ٓ)
 (ّٖٓ - ّْٖ/  ٗ( ا٤بههات )ٔ)
 (َِٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ٕ)
 (ُْٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 ( ُب ب : إف رهدا ٗ)
 (ّٖٓ/ َُ( النجم الوىاج )َُ)
 (ِٖٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 (ِّٖ( غنية الفقيو )ُِٖ/  ِ( فتح الوىاب )ُِ)
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 والثُنات الذعىيكتاب   
َوَلُهْم  { ، ٧٥يس:  َّ حي جي  يه  ُّٱ: (، كننو قولو تعاىلُلغة : الطلب) الدعول

ُعونَ  (ِ) ) َما ( : إ)بار بنزاع (، كررعاْ( ، كٯبهع على دعاكل بفتح الواك ككسرىا)ّ) } َيدَّ
كاحدة كالبينات  الدعول( ، كالبينات ٝبع بينة ؛ ألف حقيقة ٓحق أك باطل ٗبجلس ا٢بكم)

لو : ) قاؿ ( ع  اب  عباس أف ريوؿ اهلل ٕ، كاألصل فيو نا ُب الصحيحْب)(٨ٔبتلفة)
، كأنوا٥بم، كلك  اليهْب على ا٤بدعى عليو ( يعطى الناس بدعواىم ألدعى أناس دناء رجاؿ

، كا٤بعُب ( كإيناده حس ي كاليهْب على ن  أنكرالبينة على ا٤بدع( بلفظ : ) ٖكركاه البيهقي)
؛ ألف نكر قوم، كجانب ا٤ب( األصل عدـ ايتحقاقوٗفيو أف جانب ا٤بدعي ضعيف ؛ ألف /)

فو، تربت ُب جانب ا٤بدعي لينجرب ضع، كالبينة أقول ن  اليهْب فاع(َُاألصل براءة ذنتو )
؛ ألنو يدفع هبا ع  نفسو ٖببلؼ ألف ا٢بالف نتهم ُب ٲبينو بالكذب؛ كاليهْب ضعيفة

 (.ُُالشاىد)

أم ، كال  (ُِعند قاض في عقوبة كقصاص وقذف () الدعوىتشترط قولو : ) 
ناؾ ( ، كىذا حيث كاف ىُّ، بل ٰبتاج إىل إثباتو ٍب ايتيفا و)يستقل ا٤بستحق بو ٣بطره

                                 
 (ِٕ( التعريفات )ِٓٔ/  ُْ( لساف العرب )ُ)
 ( ياقط ن  جِ)
 (ٕٓ( يورة يس )ّ)
 (ٗٓ/  ُ( ررح عهاد الرضا )ِٓ/  ّٖ( تاج العركس )ْ)
 (ِٖٓ/  َُاحملتاج )( ٙبفة ّٖٗ/  ْ( التدريب )ٓ)
 (َْٕ/  ٓ(حارية ا١بهل )َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔ)
/ ٔبعهػػد اهلل كأٲبػػاهنم ٜبنػػا قلػػيبل"،)، بػػاب قولػػو تعػػاىل "إف الػػذي  يشػػَبكف ( صػػحيح البخػػارم، كتػػاب التفسػػّبٕ)

 .(ُُُٕ( )ُّّٔ/ ّعلى ا٤بدعى عليو)؛ كصحيح نسلم، كتاب األقضية، باب اليهْب (ِْٓٓ( )ّٓ
 ( يبق ٚبرٯبو .ٖ)
 / ب [ ن  إَْٔ( ] ٗ)
 (ُُٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ِِٗ/  ٓ( الغرر البهية )َُ)
 (ُٔٔ - ُٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٗٔٔ( كفاية األ)يار )ُُ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُْٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٓٓ/  ْ( الديباج )ُّ)
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، كفهم ن  االرَباط أنو لو ايتوفاه بدكف ذلك مل يقع ا٤بوقع ، (ُقاض كقدر على إثباتو )
، لك  يقع ُب القصاص ا٤بوقع فيحهل على أنو ررط جواز (ِكىو كذلك ُب حد القذؼ )

: ) ن  كجب لو على رخص ( ُب باب صوؿ الفحلْ، كقد قاؿ ا٤باكردم)(ّفيو ال للصحة)
( ٓف ُب بادية نا ية ع  السلطاف ، فلو ايتيفاؤه إف قدر عليو /)تعزير أك حد قذؼ ، ككا

يرل ينبغي أف ال  : ) لو انفرد ٕبيث ال(ٔبنفسو( ، كقاؿ الشيخ عز الدي  ب  عبد السبلـ)
لغالب ثوراف الفًب ، كال ييها إذا عجز ع  إثباتو( ، كىو نشكل ؛ ألف اٲبنع ن  القصاص
( ، كنراد ا٤بصنف بالقذؼ حد ٕٕبكم السلطاف )، بل تثور كلو ايتوُب بذلك كتسلسلها

 . (ٖالقذؼ كها عرب بو ُب احملرر)
 :تنبيو
مل يستوؼ الكبلـ فيها ٰبتاج فيو للحاكم ، فإف النكاح كالطبلؽ كالرجعة كاإليبلء  

 كاللعاف كفسخ النكاح بالعنة أك اإلعسار البد فيها عند التنازع كاالحتياج إىل اإلثبات كا٢بكم
، كنا )رج ا٤باؿ ع  ىذا ، إال ألف ا٤بستحق قد يستقل عند قاض أك ٧بكم لدعولافيها ن  

 (. ٗبالوصوؿ إىل حقو فبل ٰبتاج لدعول )
: كإف مل يعلم ن  أم (َُوإن استحق عينا فلو أخذىا إن لم يخف فتنة( )قولو : ) 

أذف ٥با ُب أ)ذ نا ُب  ( ِنو /)( فإُ( )ُُىي ُب يده ؛ ٢بديث )ىند رضي اهلل عنها ()

                                 
 (ُٓٔ / ِ( حارية البيجورم )ُُْ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )ُ)
 (ّّّ/  ٖ( هناية احملتاج )َّٗ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 (ُٔٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ّٖٔ/  ْ( حارية الرنلي )ّ)
 ( ْْٓ/ ُّ( ا٢باكم )ْ)
 / أ [ ن  بَٕٓ( ] ٓ)
 (ِّٕ/ ِ( القواعد الكربل )ٔ)
 (ّْٗ/  ْ( التجريد )ٕ)
 (َٓٓ( احملرر )ٖ)
 (ّّٔ - ّّٓ/  ْليويب كعهّبة )( حاريتا قُْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( زيادة ن  جُُ)
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( ، أنا إذا كانت ْ، كصورة ا٤بسألة أف تكوف العْب ٙبت يد عادية)(ّالذنة فعْب ا٤باؿ أكىل)
؛ ٤با فيو بيد ن  ا تهنو كالوديعة ، أك ارَباىا ننو كبذؿ لو الثه  فليس لو األ)ذ بغّب إذنو 

عة فالذم يظهر كها قالو ُب ، كأنا ا٤بنف(ٓ، بل يبيلو الطلب)ن  اإلرعاب بظ  الذىاب
أ)ذ ريء ن  أنوالو ، فإذا قدر على ٙبصيلها بإف كردت على الذنة ( أهنا كالعْبٔالتحرير)

 .فلو ذلك بشرطو
: ليهكنو أم (ٖ) ( وجب الرفع إلى قاضأم كإف )اؼ فتنة )  (ٕوإال ( ): ) قولو

باأل)ذ ، ككبلنو يقتضي  ( ، كنراده انتناع االيتقبلؿٗن  ا٣ببلص فبل حاجة إلثارة الفتنة)
: ) كالظاىر أنو لو غلب على ظنو السبلنة (َُ، قاؿ الزركشي)وؼانتناع األ)ذ ٗبجرد ا٣ب

جاز ، أك الفتنة انتنع ، كإف ايتويا فاحتهاالف ، األربو : ا٤بنع تغليبا للهحذكر ( ، 
كاإلجبار ، كالظاىر أف لو الرفع إىل ن  لو إلزاـ ا٢بقوؽ : ) كيقتضي تعْب القاضي(ُُقاؿ)

 عليها ن  أنّب أك كزير أك ٧بتسب ، ال ييها إذا علم أف ا٢بق ال يتخلص إال عندىم (.
)  (ُِ) أو دينا على غير ممتنع من األداء طالبو وال يحل لو أخذ شيء لو(: ) قولو

، فليس للهستحق إيقاط حقو ن  ٢بق ٨بّب ُب الدفع ن  أم ناؿ راء) ألف ن  عليو ا
، فإف اتفقا جاء )بلؼ التقاص ( . قالو ذه ضهنو كعليو رده٣بيار ، فإف أ)ذلك ا

                                 

 ( يبق ٚبرٯبو .ُ) =
 / ب [ ن  جِٖٓ( ]ِ)
 (َّٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُِٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 ( ُب ب : عادتو ْ)
 (ّّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٕٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 (ُٕٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٔ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ّٖٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٗ)
 ( ُْٖ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 ( ُْٖ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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إال ُب الديوف الثابتة ُب  ؛ ألنو ال يكوف(: ) ال يكوف تقاصاِ، كقاؿ ُب البحر)(ُالرافعي)
؛ ألنو يكوف كا٤بعاكضة فتفتقر إىل ياف فبل تصّب بعضها قصاصا ع  بعض، فأنا األعالذنم

 ( .ّا٤بنكر كا٤بهاطل )الَباضي( ، كتعبّبه بغّب ا٤بهتنع يشهل 
: أم (ْأو على منكر وال بينة أخذ جنس حقو من مالو إن ظفر بو ( )قولو : ) 

( ، كيواء أنكر ُب الظاىر كالباط  أك كاف ننكرا ُب الظاىر ٓلعجزه ع  أ)ذه إال كذلك)
 : ال )بلؼ( كا١برجاين ، كىو ا٤بشهور، كقاؿ القاضي ا٢بسْبٔكيقر باطنا كها قالو الركياين)

، فإف كاف يرجو إقراره لو حضر عند علم أنو لو حلفو ٢بلففيو ، كىذا إذا كاف ا٤بستحق ي
 .(ٕا٢باكم ، كجب إحضاره كمل ٯبز لو األ)ذ )

ألف النيب صلى اهلل عليو  (ٖوكذا غير جنسو إن فقده على المذىب ( )قولو : ) 
: ا٤بنع ل: قوالف، أحدٮبا(، كقيٗكيلم أطلق األ)ذ ٥بند ن  غّب فرؽ بْب ا١بنس كغّب ا١بنس)

نس ، كأطلق ا١بواز ن  غّب ا١ب(َُ؛ ألنو ال يتهلكو ٗبلكو كليس لو بيع ناؿ غّبه لنفسو)
( ع  ُُ، نقلو ُب ا٤بطلب)فإف كجده تعْب كمل يعدؿ إىل غّبه، ك٧بلو إذا مل ٯبد أحد النقدي 

 .(ُح)( كارتضاه ، كافهم انتناع غّب ا١بنس نع القدرة عليو كىو الصحيُِا٤بتويل)
                                 

 ( ُْٔ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (َْٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 (ِٖٖ/  َُ( حواري الشركاين )ُُٔ/  ّ( العباب )ّ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٔٓ/  ْ( الديباج )ٓ)
 (َْٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٔ)
 (ُٔٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )َُْ - ََْ/  ٕ( الوييط )ٕ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٕٔ( كفاية األ)يار )ُْْ( اللباب )ٗ)
 (َُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٔٗ/  ٖا٤بنهاج ) ( السراج على نكتَُ)
 (ّّٖ( ا٤بطلب العايل )ُُ)
( عبػػد الػػرٞب  بػػ  نيهػػوف بػػ  علػػي أبػػو يػػعد ا٤بتػػويل درس بالنظانيػػة ببغػػداد ، لػػو تتهػػة اإلبانػػة ك ٨بتصػػر ُب ُِ)

(  َُٔ/  ٓىػػػػػ ( .ترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات الشػػػػافعية الكػػػػربل ) ْٖٕالفػػػػرا ض كآ)ػػػػر ُب األصػػػػوؿ  ) ت : 
 (ُِِ/  ّ( نرآة ا١بناف )َُّ/  ُالشافعية الب  قاضي رهبة )طبقات 
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أو على مقر ممتنع أو منكر ولو بينة فكذلك وقيل يجب الرفع إلى قاض : ) قولو
نا يبق فيها إذا مل ٲبك  ٚبليص ا٢بق بالقاضي ، فإف أنك  بأف كاف نقرا لك  ٲبتنع ( ِ) (

، فاألصح جواز االيتقبلؿ لقضية ىند فإنو كاف ء كٲباطل أك ننكرا كللهستحق بينةن  األدا
، بل ٯبب الرفع للقاضي كها لو أنكنو ٚبليص ا٢بق : ا٤بنع، كالثاين(ّلبينة)ٲبكنها إقانة ا

: مل ٰبك ا٣برايانيوف يواه ، كادعى الغزايل أنو ٧بل ( ، قاؿ ُب الذ)ا رْبا٤بطالبة كالتقاص)
؛ ألف االيتبداد باأل)ذ على )بلؼ القياس (: ) كىو ا٤بختارٔ( ، قاؿ الزركشي)ٓكفاؽ)

، كااليتدالؿ بقضية ىند نردكد ؛ ألف حاجة الزكجة رة عند الضرك ( إالٕفينبغي أال ٯبوز)
بلؼ الدي  فإف الواقعة ؛ ألدل للضرر كا٤بشقة ٖب( كل يـو فلو أحوجناىا للرفعٖكالولد تتكرر)

ال ٱبلص ا٢بق ننو ( الغرمي نيتىجىٌوىا ٕبيث َُ: إف كاف /)(ٗ، نعم يتجو أف )يقاؿ ()ال تتكرر
( كالبندنيجي ُُ، كُب كبلـ ا٤باكردم)كال ٯبرم فيو ا٣ببلؼ ذ قطعا، فلو األ)كلو رفع للقاضي
جواز أ)ذ ا١بنس كغّبه عند  (ُّكذلك ( ): ) ( نا يقتضيو(، كظاىر قولوُِكاب  الصباغ)

: ) ـز با١بواز عند كجود ا١بنس، قاؿ( )ٌص ا٣ببلؼ بغّب ا١بنس كجُْفقده لك  ا٤باكردم)
ة ن  نفقة ، أنا نا ثبت للزكجكىذا كلو ُب الدي  (ألف إحواجو إىل احملاكهة عدكاف ن  الغرمي 

                                 

 (ِٖٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٕٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُ) =
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِِٖ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 (ِٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 ( ُٕٕ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّٕٖ /ْ( حارية الرنلي )ٓ)
 (ِْْ - ِّْ( السراج الوىاج للزركشي )ٔ)
 ( ُب ب :  أف ٯبوز .ٕ)
 ( ُب ب : يتكر .ٖ)
 ( ياقط ن  ب ٗ)
 / ب [ ن  ج ِٖٔ( ] َُ)
 (ُِْ/ ُٕ( ا٢باكم )ُُ)
 (ِٗٔ/  ُ( الشانل ) ُِ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُّْ/ ُٕ( ا٢باكم )ُْ)
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 ( .ُ، فإهنا تستقل باأل)ذ ن  غّب حاكم على األصح ٢بديث ىند)كانتنع الزكج ن  دفعها
وإذا جاز األخذ فلو كسر باب ونقب جدار ال يصل إلى المال إال بو ( : ) قولو

لصا ل إال بإتبلؼ نالو ، كه  مل يقدر على دفع ام ليصل إىل حقو كال يضه  نا فوتوأ (ِ)
، قاؿ (ٓ، كلو فعل ضه )( القاضي: كال ٯبوز توكيلو ُب ذلكْ، قاؿ / )(ّفأتلفو ال يضه  )

، ككبلـ اب أطلقو القاضي ا٢بسْب كا٤بتويل، ُب كتاب التفليس: ) كجواز كسر الب(ٔالزركشي)
ة م كها ُب صور ( كالكاُب يقتضي ٚبصيصو ٗبا إذا مل ٯبد يبيبل إىل األ)ذ با٢باكٕالتهذيب)

)طرا ( ٖ؛ ألف األ)ذ با٢باكم عند اإلنكاف أيهل كلفة ك /)ا١بحود كعدـ البينة، كىو ظاىر
، فإذا كاف ك٧بلو أيضا إذا كاف نلكا للهدي  : )(ٗ، قاؿ)ن  نقب ا١بدار ككسر الباب (
 نستأجرا أك ٫بوه فبل ٱبفى ا٤بنع (.

ع  حقو ، ألنو ٜبرة  أم بدال (َُثم المأخوذ من جنسو يتملكو ( ): ) قولو
، كىو يقتضي أنو ال ٲبلكو بنفس (ُِ( ، كتبع ُب التعبّب بالتهلك الركضة كأصلها)ُُا٤بلك)

( ُب تعليقو بأنو ٲبلك ٗبجرد األ)ذ ك ال ٰبتاج إىل ا)تيار ُّاأل)ذ ،كصرح القاضي حسْب)
( ّلي)( كاحملانِ، كىو قضية كبلـ ا٤باكردم)(ُ( كاإلناـ)ُْالتهلك ، كجرل عليو البغوم)
                                 

 (ّّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ / ُِ( ررح صحيح نسلم )ُ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٕٔٓ - ّٔٓ/  ْ( الديباج )ِٕٔ( كفاية األ)يار )ّ)
 / ب [ ن  ب َٕٓ( ]ْ)
 ( ُٓٔ/ ْ(، نغِب احملتاج )ّٕٖ/ ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 (ِْٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٔ)
 (ِّٓ-ُّٓ/ ٖ( التهذيب  )ٕ)
 / أ [ ن  أ َْٖ( ] ٖ)
 (ِْٕسراج الوىاج للزركشي )( الٗ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 (ْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 (ُٓٔ/ ْ(، نغِب احملتاج  )ّٖٖ/ْ( حارية الرنلي )ُّ)
 (ِّٓ/ ٖ( التهذيب )ُْ)
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: ) كىو الصواب ، فإنو إ٭با أ)ذه بقصد االيتيفاء كالشارع قد أذف لو كغّبٮبا ، قاؿ الزركشي
أف ، كقػىٌيدىه القاضي ا٢بسْب به ا٢باكم أك ا٤بدي  فإنو ٲبلكو (ُب قبضو ، فأربو نا لو أقبضو إيا

لو ، أنا لو كاف حقو دراىم صحاحا فظفر با٤بكٌسرة فيكوف ن  نوع جنسو كبتلك الصفة
( ٓ، أنا إذا ايتحق ا٤بكٌسرة كظفر بالصحاح فا٤بذىب ُب الركضة)(ْأ)ذىا كٛبلكها ٕبقو)

ٌسرة كيتهلكها، فَبد ، لك  يبيع الصحاح بالدنانّب كيشَبم هبا ا٤بكجواز األ)ذ الٙباد ا١بنس
 .على إطبلقو
: إذا ظفر أم (ٔ) ( ومن غيره يبيعو ، وقيل : يجب رفعو إلى قاض يبيعو: ) قولو

( أنو ال )بلؼ فيو ، كبو صرح ٖ( ، كنقتضى كبلـ احملرر)ّٕب جنس حقو ال يتهلكو)بغ
( كجها أنو يتهلك ننو بقدر حقو َُ( كالرافعي)ٗالركياين ُب ا٢بلية ، لك  حكى اإلناـ)

عو ، ٍب ىل يستقل ببيعو أك برفها يستقل بالتعيْب إذا أ)ذ ا١بنسكيستقل با٤بعاكضة ك
: أنو يستقل كها لو انفرد بأ)ذه ، األكثري  كىو ا٤بنصوصأصحهها عند ، للقاضي كجهاف

: يرفعو للقاضي ، كإال فكيف يلي (، كالثاينُُكلتعذر بيع ا٢باكم إذا مل تك  لو بينة)
، فإف كاف ا مل يعلم القاضي كال بينة لؤل)ذ؟ ) كىذا إذ(ُِالتصرؼ ُب ناؿ غّبه لنفسو)

(  يشعر بأنو ُو إال بإذنو ، ككبلـ الرافعي)( أنو ال يبيعُّالقاضي عا٤با فا٤بذىب ُب الركضة)
                                 

 (َُٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُ) =
 (ُْٓ/ ُٕ( ا٢باكم )ِ)
 (ُْْ)( اللباب ّ)
 (ُُْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُْْ - ُّْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ْ)
 (ٔ/ ُِ(  ركضة الطالبْب )ٓ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُّٗ/  ْ( التدريب )ٕ)
 (َٓٓ( احملرر )ٖ)
 (ُُٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ُْٖ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ّّٔ/  ْيتا قليويب كعهّبة )( حارَِٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 (ُِّ/  ٓ( الغرر البهية )َُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِ)
 (ْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُّ)



 199 يالرو المشرع قيقتح

، ( نا يقويوّ، كذكر ُب التحرير)(ِكجو كأف ا٤بذىب اإلطبلؽ ، كليس كذلك ( قالو الزركشي)
( البيع بنفسو ، كىو يقتضي ٓ، كقيد ُب التنبيو)( أف نا ُب الركضة كجو نرجوحْكُب ا٤بههات)

أ)ر تعليق الطبلؽ أنو ٯبوز لو أف يوكل فيو  ( ُبٔانتناع أف يوكل فيو ، لك  ُب زكا د الركضة)
 ، كىو نقتضى إطبلقو ىنا .

 ( : ) والمأخوذ مضمون عليو في األصح فيضمنو إن تلف قبل تملكو وبيعوقولو
 ( فأ)ذهٗ( كها لو اضطر إىل طعاـ الغّب /)ٖألنو قبضو بغّب إذف ا٤بالك )لغرض نفسو() (ٕ)

: ا٤بنع ؛ ألنو نأ)وذ ( ، كالثاينَُيأذف فيو) ، فإف ا٤بالك ملننو، ككا٤بستاـ بل أكىل
، كأذف الشرع ُب األ)ذ يقـو نقاـ إذف ( فأربو الرى ُِ( كالتوصل بو إىل )ا٢بق()ُُ)للتوثق()
: ) ٧بلو ُب غّب ا١بنس ، أنا (ُٓ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)(ُْ( كصححو الركياين)ُّا٤بالك)

و لو باأل)ذ ع  حقو( انتهى ، ا٤بأ)وذ ن  ا١بنس فإنو يضهنو قطعا ضهاف يد ٢بصوؿ نلك
فإف قصر فنقصت قيهتو ( األكؿ ينبغي أف يبادر إىل البيع ٕبسب اإلنكاف ، ُٔك)على()

                                 

 (ُْٗ/ ُّ( العزيز )ُ) =
 ( ُّْ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 (ُٕٗ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ّٕٖ/ ٗ( ا٤بههات )ْ)
 (ِٓٔ( التنبيو )ٓ)
 (َِٓ/ ٖ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ٕٔٓننهاج الطالبْب ) (ٕ)
 ( ياقط ن  ب ٖ)
 / ب [ ن  ج ِٖٔ( ]ٗ)
 ( ُْٔ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )ِٖٖ( اإلرراد )َُ)
 ( ياقط ن  ج ُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
 (ُٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُّ)
 (َٔٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُْ)
 (َِٕ-ُٕٗ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُٔٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ُٓ)
 ( ياقط ن  ج ُٔ)
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( ، كُب ُ، كلو ارتفعت القيهة كا٬بفضت كتلف فهو نضهوف عليو باألكثر)ضه  النقصاف
 : ) لو حدث فيو زيادة قبل بيعو فهي على نلك ا٤بأ)وذ ننو ( .(ِزيادة ا٤بصنف)

أم : على قدر حقو  ( ّ) إن أمكن االقتصار عليو ( وال يأخذ فوق حقو: ) وقول
( ، كإف مل ٲبكنو بأف مل يظفر إال بشيء ْكها إذا كاف ٟبسْب كظفر ٗبا ة فإف زاد ضه  )

يزيد قيهتو على قدر حقو ، فإف قلنا : ا٤بأ)وذ بقدر حقو ال يضه  فكذا الزيادة ، كإف 
( ا٤بنع ؛ ألنو مل يأ)ذه ٕبقو كىو ٔ( ، كاألصح)ٓكاألصل)ضهناه ، فقيل : يضه  الزيادة  

، كإف مل حقو ننو باع كال ٯبوز بيع ا١بهيع( ، ٍب إف أنكنو بيع قدر ٕنعذكر ُب أ)ذه)
 (.ٗ( باع ا١بهيع كأ)ذ ن  ٜبنو قدر حقو كيسعى ُب رد الباقي إليو هببة ك٫بوىا )ٖ)ٲبك ( )

: إذا كاف غرٲبو جاحدا أك ٩باطبل كها أم (َُولو أخذ مال غريم غريمو ( )قولو : ) 
لو كاف لزيد على عهرك دي  كلعهر على بكر نثلو ، ٯبوز لزيد أف يأ)ذ ناؿ بكر ٗبالو عند 
عهرك ، كال ٲبنع ن  ذلك رد عهرك إقرار بكر كال جحود بكر ايتحقاؽ زيد على عهرك ،  

أف يكوف غرمي الغرمي  ، كىو يقتضي أنو ال فرؽ بْب(ُِ( تبعا للرافعي)ُُكذا أطلقو ا٤بصنف)
، كال بْب أف يكوف نالو ن  جنس حقو أـ ال ، كأنو ٯبوز لو نقب جداره جاحدا أـ ال

: ) كىذا أنر ال ٲبك  القوؿ بو على اإلطبلؽ (ُ، قاؿ الزركشي)( على نا يبقُّكغّبه)
                                 

 (ِٕٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕٔ/  ِ( ررح عهاد الرضا )ُ)
 ( ٔ-ٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّٔٗ/  ْ( التجريد )َُْ/  ٕ( الوييط )ْ)
 (ُٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُِٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 ( ُب ب : فاألصحٔ)
 (َُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٓ/  ْتاج )( بداية احملٕ)
 ( ُب ج : ٲبكنو ٖ)
 (ّّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ّّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٗ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٕ-ٔ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 ( .ُِٓ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ُٓٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ّٔٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
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بينة  كالذم يقتضيو كبلنهم التصوير ٗبا إذا كاف غرمي الغرمي ٩باطبل للغرمي أك جاحدا لو ك ال
أنا إذا كاف نقرا كال رعور لو بايتحقاؽ زيد فكيف ٯبوز تسليطو على األ)ذ كىو ال ٯبوز 

( ّ، كُب التحرير)( ِكقد صرح بذلك القاضي ا٢بسْب كالشيخ إبراىيم ا٤بركذم ُب تعليقو( /)
: ) أف صاحب تتهة التتهة ذكر للجواز ررطْب : أف ال يظفر ٗباؿ الغرمي ، كأف يكوف غرمي 

( : ) ْ، كقاؿ الزركشي)حدا ٩بتنعا أيضا، كقاؿ البلقيِب: ا٤بذىب ا٤بعتهد عدـ ا١بواز(مي جاالغر 
ذ انتزاع ا٤بغصوب كيربأ ، ال ييها إذا قلنا : لآل)ىر جواز أ)ذ ناؿ غرٲبو ن  الغاصبالظا

 .الغاصب (
(  واألظهر أن المدعي من يخالف قولو الظاىر والمدعي عليو من يوافقو: ) قولو

: كالثاين أف ا٤بدعي ن  لو يكت )لي كمل يطالب بشيء ، كا٤بدعى عليو ن  ال أم( ٓ)
( ، نثالو : زيد ادعى دينا ُب ذنة عهرك أك عينا ُب يده كأنكر ٔٱبلى كال يكفيو السكوت)

( ، كفراغ يده ن  حق ٕفزيد ىو الذم يذكر )بلؼ الظاىر ؛ ألف الظاىر براءة ذنة ]عهرك[)
رؾ ، كعهرك ىو الذم يوافق قولو الظاىر كال يَبؾ كيكوتو ، الغّب كىو الذم لو يكت ت

( ، كقد ٱبتلف  ٖفزيد ندع ٗبوجب العبارتْب ، كعهرك ندعى عليو كال ٱبتلف ٗبوجبهها غالبا)
 .(ٗكها أرار إليو )

وإذا أسلم زوجان قبل وطئ فقال : أسلمنا معا ، فالنكاح باق وقالت : : ) قولو
أم : إذا قلنا باألظهر ؛ ألف  (ِ(()ُفهو مدع)ال نكاح ) : على التعاقب ك أم (َُمرتبا()

                                 

 ( ّْٕاج الوىاج للزركشي )( السر ُ) =
 / أ [ ن  ب َٖٓ( ]ِ)
 (َِٕ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ّْٖ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٔٗ/  ِ( جواىر العقود )ُّٓ/  ُّ( البياف )ٔ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ٕ)
 (ْٖ/  ُ( ررح عهاد الرضا )ٖ)
 (ٕ/  ُِ(  ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
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( ، ّالظاىر عدـ اتفاؽ اإليبلـ ُب كقت كاحد ، كىي ندعى عليها فتحلف كيرتفع النكاح)
لك  يبق ُب النكاح ُب آ)ر نكاح ا٤بشرؾ تصحيح أف القوؿ قوؿ الزكج ، كإف قلنا بالثاين 

لو يكت ألهنا تزعم انفساخ النكاح فيحلف فا٤برأة ندعيو كىو ندعى عليو ؛ ألنو ال يَبؾ 
: أيلهنا ( ، كلو قاؿ الزكج: أيلهت قبلي فبل نكاح ك ال نهر، كقالتْكيستهر النكاح)

، (ٕ، كالقوؿ قولو ُب ا٤بهر على األظهر)( يلزنؤ( /)ٓ، كٮبا ٕبا٥بها ، فقولو ُب )الفراؽ()نعا
، فإذا يكتت زكج يزعم يقوط ا٤بهركوت ؛ ألف ال: قو٥با ؛ ألهنا ال تَبؾ بالسكعلى الثاين

: ) ٧بل القولْب (َُ، قاؿ اإلناـ البلقيِب)(ٗ( كحلف كيقط ا٤بهر)ٖكال بينة جعلت ناكلة /)
زكج : أيلهنا ( فيها إذا جاءانا نسلهْب ، فقاؿ الُُعلى نا ظهر ن  نص الشافعي ُب األـ)

ف ، فإأهنها أيلها نعا جاء الزكج كادعى، فأنا إذا جاءتنا الزكجة نسلهة ٍب نعا إىل آ)ره
، كتعبّبه باألظهر يقتضي أهنها ننصوصاف ، كا٤بشهور كها القوؿ قوؿ الزكجة قطعا ( انتهى

: ) (ُّ( أهنها نستنبطاف ن  القولْب ُب ا)تبلؼ الزكجْب ، قاؿ ُب ا٤بطلب)ُِقالو الرافعي)
ى تقابل رٯبو عل( نظر ألف نا نص عليو الشافعي ٲبك  ٚبُْفإذا كاف كذلك ففي التخريج)

 .األصل كالظاىر (
                                 

 ( ُب ج : ندعي .ُ) =
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِّٗ/  ْ( التدريب )ّ)
 (ُُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 ( ياقط ن  ج ٓ)
 / أ [ ن  ج ِٕٖ( ]ٔ)
 (َْٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِٗٗ - ِٖٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 / ب [ ن  أ َْٖ( ]ٖ)
 (ُٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِْ/  ّ( إ)بلص الناكم )ٗ)
 (ُِٕ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّٖٗ/ْ( حارية الرنلي )َُ)
 (ُّّ/ ٔ( األـ )ُُ)
 ( .ُْٓ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ْٕٔ( ا٤بطلب العايل )ُّ)
 ( ُب ب : التحرميُْ)
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)  (ِ)أم()( ُومتى ادعى نقدا اشترط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسر)قولو 
( ، كإ٭با ْأم : للتفاكت بينهها ، فإف مل ٱبتلفا مل ٰبتج إليو) (ّإن اختلفت بهما قيمة ( )

ن   ( ، فيقوؿ نثبل يل عليو نا ة درىم فضة ظاىريةٓكجب ذلك ؛ ألف العلم با٤بدعى ررط)
، أنا ُب ذنتو أك قيهة ثوب أتلفو ك٫بوه، كىذا ُب النقد ا٣بالصٜب  كذا أيلهتو إليو أك قرضا 

ا٤بغشورة فيدعي ٗبا ة درىم ن  نقد بلد كذا قيهتها كذا دينارا أك دينارا ن  نقد بلد كذا 
ى : ) ككأنو جواب عل(ٖ، قاؿ الرافعي)(ٕ( الشيخ أبو حاند كغّبه)ٔ، ذكره)قيهتو كذا درٮبا

، كزاد ُب الشرح الصغّب نبغي أف ال يشَبط التعرض للقيهة(، فإف كانت نثلية فيأهنا نتقونة
: ) أم الٍب ٱبتلف هبا الغرض كقولو ذىب عتيق أك جديد (ٗاعتبار الصفة ، قاؿ ُب الكفاية)

، كال فرؽ ُب كجوب ذكر ا١بنس كالصفة كالقدر بْب النقد كغّبه ن  ا٢ببوب كالقهاش (
 (.َُكا٢بيواف )
إف كانت باقية ، أم ؛  (ُُأو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم ( ): ) قولو

، كال ٰبتاج لذكر القيهة على األصح ، كأرار إليو بقولو : ) (ُّ( بذلك)٢ُِبصوؿ التهييز)
قتضي أف صفات السلم ال ي (ُمعها ( ): ) كقولو ( ،ُْ: يجب معها ذكر القيمة( )وقيل

                                 
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 ( زيادة ن  ب ِ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٓٓ/ ْ( بداية احملتاج )ُٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 (ُّٔ/  ّ( العباب )َُُ( أدب القضاء للغزم )ٓ)
 ( ُب ج : ذكر ٔ)
 (ٖٓٓ/  ّ( األنوار )ّٔ/ ُ( ررح عهاد الرضا )ٕ)
 ( ُٔٓ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (َْٖ - َْٕ/  ُٗ( كفاية النبيو )ٗ)
 (ِٗٗ/  ٖلسراج على نكت ا٤بنهاج )( اَُ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ب : التهيز ُِ)
 (ّٗٓ/  ْ( الديباج )ُٕٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُّ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)



 213 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

ا ل بالقيهة ال يوجبها نع القيهة كجهاف كليس ذلك ، فإف الق ، كىل ٯبب ذكر)بلؼ فيها
( ، كمل يقل ُب ِ، بل يكتفي هبا عنها نبو عليو الرافعي ُب باب القضاء على الغا ب)الصفات
 ( نعها فهي زيادة فايدة .ّاحملرر)

أم : ألهنا الواجب عند  (ْفإن تلفت وىي متقومة وجب ذكر القيمة( ): ) قولو
عها ال  (ٔتنضبط ( )، كاحَبز بقولو : ) (ٓكانت نثلية كفى الضبط بالصفات)التلف ، كإف  

، فيقوؿ جوىر قيهتو كذا ؛ ألنو ال يصّب ا١بواىر كاليواقيت فتعترب القيهةينضبط بالصفة ك
 .(ٕنعلونا إال بذلك ، ذكره القاضي أبو الطيب كالبندٯبي كاب  الصباغ كا٤باكردم )

طبلق في األصح بل يقول : نكحتها بولي مرشد أو ناكحا لم يكف اإل: ) قولو
أم : لكوهنا ثيبا بالغا عاقبل أك بكرا ،  (ٗ( كان يشترط( )ٖ)إن() وشاىدي عدل ورضاىا

( ككجهوا ارَباط ُُ( كا٤بختصر)َُكالويل غّب األب كا١بد ، كىذا ىو ا٤بنصوص ُب األـ)
اين : يكفي اإلطبلؽ  ( ، كالثُِالتفصيل بأف أنر الفركج نبِب على االحتياط كالدناء)

كدعول ا٤باؿ كال يشَبط ُب النكاح التعرض لعدـ ا٤بوانع كالردة كالعدة كالرضاع ، كحكاه 
( ، كأجاب األكؿ بأف األيباب ُْ( كالثالث : ا٤بنع نطلقا)ُّالقاضي حسْب ع  القدمي)

                                 

 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 ( ِٖٓ-ِٕٓ/ ُِ( العزيز )ِ)
 (َٔٓ( احملرر )ّ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٖٔ/  ِلطالب )( ركض آ)
 (ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( .َّٗ/ ْ(، أيُب ا٤بطالب )ِْٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ٕ)
 ( ُب ب : كإفٖ)
 ( ٕٕٓ – ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُٔٓ/ ٕ( األـ )َُ)
 ( ُِْ( ٨بتصر ا٤بزين )ُُ)
 (ُُٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِّْ/  ٖ(هناية احملتاج )ُِ)
 (ِٕٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكل )ُِْ/ ُٖكفاية النبيو  )( ُّ)
 ( كذا ُب النسخ الثبلث ، كال كجو لو .ُْ)
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( ، ُالٍب يستحق هبا ا٤باؿ كثّبة كُب ضبطها حرج رديد فأغُب اإلطبلؽ ٖببلؼ النكاح )
( كا٤بوانع يعترب عدنها ِكالفرؽ بْب ا٤بوانع كالشركط أف الشركط يعترب كجودىا ليصح العقد /)

( ابتداؤه ْ( ، كقيل : إف ادعى دكاـ النكاح كفى اإلطبلؽ أك /)ّكاألصل العدـ فاكتفي بو)
عها إذا مل يشَبط لكوهنا ٦بربة فبل يتعرض  (ٔ) ( إن كان يشترط( ، كاحَبز بقولو : ) ٓفبل)
(  ٕعليها) الدعولو ، بل يتعرض لذكر ا٤بزكج ن  أب أك جد ، كعلهها بذلك إف كانت ل

( ُب كتاب النكاح ، كليس لنا صورة يشَبط فيها التعرض لتسهية ٖكها أرار إليو اإلناـ)
الويل غّب ىذه ، كترد على عبارة ا٤بصنف ؛ فإهنا تفهم أنو ال يشَبط تعيْب الويل ، كىذا 

( يصف العقد ؛ ألنو َُنكحها فلو ادعى أهنا انرأتو مل ٰبتج إىل )أف()( ادعى أنو ٗ)إذا()
( ، كنقتضى إطبلقو أنو ال فرؽ ُب ُُيدعي نلك البضع ال النكاح . قالو اب  أيب ىريرة)

، فأنا ٘بويزىم ٠باعها على ا٤برأة فهبُب على صحة إقرارىا ا٤برأة أك الويلبذلك على  الدعول
، كإال فإف جعلت اليهْب ا٤بردكدة كالبينة ( : ) إف قبلناه ٠بعتُِبو ، قاؿ اإلناـ كالفوراين)

 الدعولفكذلك كٙبلف ، فإف نكلت حلف ا٤بدعي كثبت النكاح أك كاإلقرار فبل( ، كأنا 
على األب كا١بد ُب البكر الصغّبة فبل رك ُب الصحة فإف أقر فذاؾ ، كإف أنكر  قاؿ 

( ُالزكج( كحكى ُب كتاب الصداؽ)( : ) ىنا ٰبلف ، فإف نكل حلف ُّالقاضي حسْب)
                                 

 (َُْ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 / ب [ ن  ب َٖٓ( ]ِ)
 (ِْٓ/  ْ( إعانة الطالبْب )َِِ - َُِ/  ُ(اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ّ)
 / ب [ ن  ج ِٕٖ( ]ْ)
 (ََّ/  ٖلى نكت ا٤بنهاج )( السراج عُٓٓ/  ُّ( البياف )ٓ)
 ( ٕٕٓ – ٕٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ُب ب : عليهها ٕ)
 (َُْ/  ُِ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 ( ياقط ن  بٗ)
 ( ياقط ن  ب َُ)
 ( ّّٗ/ ْ( حارية الرنلي )ُُ)
 (ُّّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
 (ِِْ/ ُٖ( كفاية النبيو  )ُّ)
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( عند الكبلـ ُب كقوع عقدي  على انرأة ِكجها أنو ال ٰبلف كإف كانت بكرا كبّبة ، كحكى)
على اجملرب ، كا٤براد با٤بررد ن  د)ل ُب الررد أم صلح للوالية كىو أعم  الدعولكجهْب ُب 

و أنو ال بد ن  كصف الشاىدي  بالعدالة قاؿ ( ، كنقتضى كبلنّن  العدؿ كا٤بستور)
( : ) كينبغي االكتفاء بقولو كراىدي  نستوري  ألهنم ذكركا ُب كتاب النكاح أنو ْالزركشي)

لو رفع إىل ا٢باكم نكاح عقد ٗبستوري  ال ينقضو فإف ادعت ا٤برأة حقا ن  حقوؽ الزكجية 
ل الزكج كيكت ع  دعول ا٤برأة بو احتاج ا٢باكم للتزكية( ، كنقتضى تعبّبه التصوير بدعو 

كىي نسهوعة إف اقَبف هبا حق ن  حقوؽ النكاح كصداؽ كنفقة كقسم نّباث بعد نوتو ، 
أصر على ككذا إف ٛبحضت دعول الزكجية على األصح ، فإف ٠بعت كيكت ا٤بدعى عليو ك 

نة عليو ، كإف أنكر فاألصح أف إنكاره ال يكوف طبلقا فتقيم البيالسكوت قانت البينة عليو
، كإف مل تك  بينة كحلف الرجل فبل ريء عليو ع قيًبل رجوعو كيلهت الزكجة إليوكإف رج

، كليس ٥با أف تنكح زكجا غّبه إذا مل ٯبعل اإلنكار كلو أف ينكح أ)تها كأربعا يواىا ،(ٓ)
نبغي أف يرفق ا٢باكم بو حٌب ، كي(ٔطبلقا كإف اندفع النكاح ظاىرا فبل يطلقها أك ٛبوت )

ل حلفت ىي ، كإف نكل الرج( طالق ليحل ٥با النكاحٕ: إف كنت نكحتها ]فهي[)ؿيقو 
 (ٖ.)كايتحقت ا٤بهر كالنفقة

 (ٗ)وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت(فإن كانت أمة فاألصح : ) قولو
، كقيايو كجوب التعرض لباقي الصفات ع نا يبق ؛ ألف الفركج ٰبتاط ٥با: ٯبب ذلك نأم

                                 

 .(ِّٓ/  ٖ( ركضة الطالبْب )ُ) =
 .(ُٓ/  ُِطالبْب )( ركضة الِ)
 .(ُٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔٔ/  ُ( ررح عهاد الرضا )ّ)
 .(ْٓٓ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 .(ُْْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِّٓ/  ْ( إعانة الطالبْب )ٓ)
 .(ِٖٗ/  َُ( حواري الشركاين )ُٕٔ/  ّ( العباب )ٔ)
  .( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٕ)
 .(ُْٔ/  ّ، إ)بلص الناكم )(ُٕٔ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 .(ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
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 (.ِ: ال ٯبب التعرض لعدـ ا٤بوانع )(، كالثاينُككوف األنة نسلهة) ن  كونو ال حرة ٙبتو
: (ْ)أم() (ّأو عقدا ماليا كبيع وىبة كفى اإلطبلق في األصح( ): ) قولو
: كالثاين ،(ٔ( /)ٓ، ك٥بذا ال يشَبط فيو اإلرهاد)؛ ألنو أ)ف حكها ن  النكاحا٤بنصوص

، (ٖ( التصرؼ كتفرقنا ع  تراض)ٕجا زا): تعاقدناه بثه  نعلـو ك٫ب  يشَبط التفصيل، فيقوؿ
، كنقتضى تعبّبه باإلطبلؽ ُب النكاح (ٗكالثالث أف تعلق العقد ٔبارية كجب احتياطا للبضع)

( إىل أهنها نفرعاف َُ، كأرار ُب الوييط)َبط التقييد بالصحة، كفيو كجهافكالبيع أنو ال يش
يل تضي طردٮبا نع ارَباط التفص( يقُُ، كإيراد ا٥بركم)شَبط التقييد بالصحةعلى أنو ال ي

 .ليتضه  ذكر الصحة نفي ا٤بوانع
على ايتحقاؽ نا  (ُِومن قامت عليو بينة ليس لو تحليف المدعي( ): ) قولو

ا ىو ا٤بشهور، ، ىذ(ُّ، بل ىو كالطع  ُب حجتو)ادعاه؛ ألنو تكليف حجة بعد حجة
باط  األنر ، كالبينة تكوف ؛ ألنا ٫بلفو على غّب نا رهدت بو البينة كىو : ٰبلف نعهاكقيل

( فلصاحب ِ( /)ُ( بينة بإعسار )ا٤بديوف()ُٓ، كيستثُب ننو نا إذا أقاـ)(ُْعلى الظاىر)

                                 
 (ُُٖٓ/ ْ( عجالة احملتاج )ٖٗٓ/  ّ( األنوار )ُ)
 (َْٓ/  ْ( الديباج )ِٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ياقط ن  ب ْ)
 (ُٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّٓٗ/  ْ( التدريب )ٓ)
 / أ [ ن  أ َْٗ( ]ٔ)
 ( ُب ج : جا زي  ٕ)
 (َُّ/  َُ( النجم الوىاج )ّّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖ)
 (ُٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُٕٗ/  ّ(حلية العلهاء )ٗ)
 (َْٕ/ ٕ( الوييط )َُ)
 (ُْٗ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُُ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُِٔ/  ْ( زاد احملتاج )ََّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 (ِٓٓ/  ْ( إعانة الطالبْب )ُْ)
 ( ُب ب : أقانت ُٓ)
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ذا قانت بينة بعْب ، ( ، كنا إّ؛ ١بواز أف يكوف لو ناؿ ُب الباط )الدي  ٙبليفو ُب األصح
أهنا نا )رجت  ( قاؿ : ) احلفوْ: مل نعلم أنو باع كال كىب ، فإف الشافعي)كقاؿ الشهود

 ع  نلكو بوجو ن  الوجوه (. 
فإن اّدعى أداء أو إبراء أو  شراء عين أو ىبتها وإقباضها حّلُفو على نفيو( : ) قولو

عد قياـ البينة كنضي زناف ، كىذا إذا اٌدعى حدكث ذلك ب(ٔ: على نفي نا يقولو )أم (ٓ)
ل أف يشهد بو البينة ، فإف مل ، فإف ادعى كقوعو قب(ٕ، فإف مل ٲبك  مل يلتفت إليو)إنكانو
، كإف حكم فاألصح ا٤بنع لثبوت ا٤باؿ عليو القاضي بعد حلف ا٤بدعي على نفيو ٰبكم

، ( الظاىر الحتهاؿ نا يدعيوُُ: ) كىو)(َُ، قاؿ الزركشي)(ٗ: ٰبلفو)(، كالثاينٖبالقضاء)
 . الشهود على ظاىر ا٢باؿ (كجواز اعتهاد 

يعِب أنو  (ُِاىده أو كذبو في األصح( )وكذا لو ادعى علمو بفسق ش: ) قولو
، كيكتفي بظاىر (، كالثاين: الُّ، كإ٭با ادعى أنرا لو ثبت نفعو)ٰبلفو؛ ألنو مل يدع عليو حقا

 (.ُْالعدالة كتعديل ا٤بزكْب )

                                 

 ( ياقط ن  جُ) =
 / أ [ ن  ج ِٖٖ( ] ِ)
 (ِٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّٔٗ/  ْ( التدريب )ّ)
 ( ُُْ/ ٖ( األـ )ْ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ّٕٗ/  ْ( التجريد )ٔ)
 (ّْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ََّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (َُّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِّٖ/  ِالوىاب )( فتح ٖ)
 (ِّٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّّٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٗ)
 (َْٔ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 ( ُب ب : فهو ُُ)
 .(ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 .(ُِٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّ)
 .(َِٔ/  ْ( نغِب احملتاج ) ِٔٓ / ْ( بداية احملتاج )ُْ)
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ألهنا ندة قريبة ال  (ِ( ليأتي بدافع أمهل ثبلثة أيام( )ُوإذا استمهل /): ) قولو
( ، كقيل " يونا فقط ّنة ٰبتاج إىل نثلها للفحص ع  الشهود)يعظم الضرر فيها ، كنقيم البي
( أنهلها ٍب ادعى جهة أ)رل ٓ( ، كقضية كبلنو )أنو لو()ْ؛ ألنو قد يكوف نتعينا)

( فيها إذا ٔكايتههلها ال ٯباب ، كىو كذلك ، كقضيتو كجوب اإلنهاؿ ، كقد ذكر الرافعي)
، كىل ىو  إقانة البينة : ) أنو ٲبهل ثبلثاادعى ا٤بكاتب األداء كأنكر السيد كأراد العبد 

، كظاىر كبلنو إنهالو ، كإف مل يعْب نا ىو الدافع ، كقاؿ كاجب أك نستحب كجهاف (
عا ، إال أف : ) ينبغي أف يستفسر ؛ ألنو قد يتوىم نا ليس بدافع داف( فيها إذا اطلقٕالرافعي)

 . يعرؼ فقهو كنعرفتو (
أم : ٤بوافقتو  (ٖل : أنا حر ، فالقول قولو ( )ولو ادعى رق بالغ فقاقولو : ) 

( ، يواء كاف ا٤بدعي ايتخدنو ٗاألصل ، كعلى ا٤بدعي البينة إذ ليس نعو أصل يعتضد بو)
قبل ذلك كتسلط عليو أـ ال ، كيواء أجرل عليو البيع نرارا كتداكلتو األيدم أـ ال ، نقلو ُب 

بد يواء( كحكى فيها لو ايتخدنو : ) كاألنة نثل الع( قاؿُُ( ع  نص األـ)َُالبحر)
: _ كبو قاؿ أبو حاند _ ٰبكم بو لليد ، مل يدع رقو حٌب بلغ كجهْب أحدٮباصغّبا ك 

: أنو ال يقبل بعد البلوغ إال بنية ألنو ُب يده قبل البلوغ كالثاين (ُِكصححو القاضي الطربم)

                                 
 / أ [ ن  ب َٗٓ(  ]ُ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِْٓ/  ْ( الديباج )ُٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّ)
 (َِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج ) َّْ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 ( ياقط ن  ج ٓ)
 ( ِٗٓ/ ُّ( العزيز )ٔ)
 (ُِٔ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ٕٕٓج الطالبْب )( ننها ٖ)
 (ُْٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّْٗ( ركضة ا٢بكاـ )ٗ)
 ( ْٔٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 ( ّٔٓ/ ٕ( األـ ) ُُ)
 (ُِٕ( التعليقة الكربل )ُِ)



 201 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

وؿ : أنا حر أف يق( كاألصحاب ُب نسألة الكتاب بِ، كعرب الشافعي)(ُ، كصححو الركياين)
: أعتقتِب اك أعتقِب الذم باعِب ننك مل يقبل إال ببينة كإف كاف فيو األصل ، فإنو لو قاؿ
( ُب باب اإلقرار : ) كإذا حلف العبد ّ، كُب البحر)ىره تصديقو ببل ٲبْبدعول ا٢برية ، كظا

ّبجع ( ، ك)رج فليس للسيد أف يرجع على با عو بالثه  إال أف يقيم العبد بينة على حريتو ف
 ، فإف القوؿ قوؿ السيد نص عليو .حر ، نا إذا قاؿ : أنا عبد فبلف بقولو : أنا

إن لم  رق صغير ليس في يد لم يقبل إال ببينة أو في يده حكم لو بو أوقولو : ) 
: كها إذا ادعى ا٤بلك ُب دابة أكثوب ُب يده كإف أم (ْيعرف استنادىا إلى التقاط ( )

 ( .ٓ االلتقاط كىو ُب يده مل ٰبكم لو إال ببينة ُب األظهر )عرؼ ايتنادىا إىل
ألف عبارتو (ٕ) ( (ٔفلو أنكر الصغير وىو مميز فإنكاره لغو )وقيل كبالغ(): ) قولو

: أنو كالبالغ حٌب ٰبتاج ندعي ( كالثاينٖنلغاة فيحكم لو برقو على األصح كال أثر إلنكاره)
بلغ كأنكر الرؽ فاألصح ايتهراره حٌب تقـو بينة ٖببلفو ، كعلى األكؿ إذا (ٗالرؽ إىل البينة)

(َُ.) 
ألنو ال يتعلق هبا  (ُِ( تسمع دعوى دين موجل في األصح ( )ُُ)وال()قولو : )

(  ُ( ، كالثاين : تسهع ليثبت ُب ا٢باؿ كيطالب )بو ُب االيتقباؿ()ُّإلزاـ كنطالبة ُب ا٢باؿ )
                                 

 ( ْٔٗ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُ)
 (  ّٔٓ/ ٕ( األـ )ِ)
 ( ُِّ/  ٔ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٕٓ/  ْية احملتاج )( بدأُٖ/  ّ( العباب )ٓ)
 ( زيادة ن  ب ٔ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِٖٓ/  ْ( إعانة الطالبْب )ّْٓ/  ْ( الديباج )ٖ)
 (ّْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (َِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُٗٓ/  ّ( األنوار )َُ)
 ( ياقط ن  ج ُُ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِّٔ( زاد احملتاج )َُُأدب القضاء للغزم )( ُّ)
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لتسجيل بالثبوت اجملرد ع  ا٢بكم عند )وؼ ( ، كالثالث : إف كاف لو بينة ٠بعت لغرض اِ)
( كنقتضى كبلـ اب  الرفعة األصح عند أكثر ْ( أك غيبتهم ك٫بوه كإال فبل )ّنوت الشهود /)

: ) كىو األقرب كىو يشبو نا تقدـ ن  (ٔ، قاؿ الزركشي)(ٓاألصحاب الوجو الثالث)
( التسليم ، ٕلزنِب)الشهادة على الشهادة عند )وؼ فوت ا٢بق ( كعلى الثاين ٯبيب ال ي

: ال ريء علي ؟ كجهاف نبنياف على أف الدي  ا٤بؤجل ىل يوصف قبل كىل لو أف يقوؿ
، فلو كاف بعضو حاال كبعضو نؤجبل ، ىذا إذا كاف الدي  كلو نؤجبلـ الا٢بلوؿ بالوجوب أ

: ) كيدعي ٔبهيعو اليتحقاؽ ا٤بطالبة بالبعض ( قاؿٖبو كها قالو ا٤باكردم) الدعولصحت 
، كلو كاف ا٤بؤجل ُب عقد (َُ( كالزركشي)ٗكوف ا٤بؤجل تبعا ( كايتشكلو اب  أيب الدـ )كي

 .ل ٠بعت دعواه قالو ا٤باكردم أيضاقصد بدعواه تصحيح العقد كالسلم ا٤بؤج

 فصل
 (ُُ) ( ) أصر المدعي عليو على السكوت عن جواب المدعي جعل كمنكر ناكل

صهم كال )رس، أنا كىذا إذا مل يك  بو  ،(ُِ: ع  اليهْب فَبد اليهْب على ا٤بدعي)أم
، قاؿ ُب (، كإف مل يك ُّ، فإف كاف لو إرارة نفههة فكالناطق)األصم كاأل)رس

                                 

 ( ياقط ن  ج ُ) =
 (ِِٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َْْ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 / أ [ ن  ج ِٖٖ( ]ّ)
 (َِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗٔ/  ُ( ررح عهاد الرضا )ْ)
 ( ِّْ-ُّْ/ ُٖ( كفاية النبيو  )ٓ)
 (ُْٕ( السراج الوىاج للزركشي )ٔ)
 ُب ب : ٯبب ببل يلزنِب (ٕ)
 (ِّٗ/ ُٕا٢باكم ) ٖ
 ( ُّٗأدب القضاء )  ٗ

 (ُْٕالسراج الوىاج للزركشي ) َُ
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُِ)
 .(ِِٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
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قتضي أف ، كُب تعبّب ا٤بصنف باإلصرار نا ي( ٯبرم عليو حكهو(ِ: ) فكالغا ب)(ُا٢باكم)
فليس  لقاضي: أجب: ) كإذا يكت قاؿ لو ا(ّ، قاؿ اإلناـ)٦برد السكوت ال يفيد ذلك

كم اليهْب، ٍب تعرض ، كإف ٛبادل على يكوتو جعل ذلك إنكارا ُب حبك صهم كال بكم
يهْب إذا مل يظهر عنده يبب ، كجعل التهادم على السكوت نكوال على الاليهْب

 .نسكت(
فإن اّدَعى عشرة فقال : ال تلزمني العشرة ، لم يكِف حتى يقول : وال : ) قولو

ألف نٌدًعي العشرة ندعو لكل جزءو ننها ، كالبٌد أف يطابق  :أم (ْبعضها ، وكذا يحلف ()
إ٭با ىو نفي جملهوعها كال  (ٕ( العشرة ( )ٔال تلزمني /)، كقولو : ) (ٓاإلنكار كاليهْب دعواه)

و قاؿ : ال يلزنِب ٝبيع نا ( ، كلٖيقتضي نفي جزءو ننها ، فقد يكوف لو عشرة إال حبة)
، ا( أنو إقراره ٦بهله فيحبس ليبينو فإف مل يبْب كاف إنكار ٗ، ففي فتاكل القاضي ا٢بسْب)يدعيو

 فإف مل ٰبلف حلف ا٤بدعي كايتحق نا يدعيو .
فإن حلف على نفي العشرة واقتصر عليو فناكل فيحلف المدعي على : ) قولو 

أم : ٰبلف أف يل عليو عشرة إال دانقان ؛ ألف  (َُاستحقاق دون العشرة بجزء ويأخذه( )
العشرة بتهانها كىو ناكله عها دكهنا ) ٲبينو تناكلت

 (ُِفإن حلف ( )، كاحَبز بقولو : ) (ُُ

                                 
 (َُّ/ ُٔ( ا٢باكم )ُ)
 نكاتب ( ُب ب :ِ)
 (ِٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ّ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِْٓ/  ْ( الديباج )ِٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
 / ب [ ن  أَْٗ( ] ٔ)
 (ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُْٓ/  ِ( حارية الشرقاكم )َِٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٖ)
 (ِْْ - ِّْ( فتاكل القاضي ا٢بسْب )ٗ)
 (ٕٕٓالطالبْب )( ننهاج َُ)
 (َّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َّٖ/  ِ( ركض الطالب )ُُ)
 .(ٕٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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( البعض نطلقان ، بٍل إٍف عىرىضى ُعها إذا نكل ع  اليهْب ، فليس للهدعي ا٢بلف على /)
القاضي على ا٤بٌدعىى عليو اليهْب على العشرة كعلى كٌل جزءو ننها فلو ا٢بلف على الكٌل 

رضها على العشرة كحدىا مل يك  لو ا٢بلف على البعض ؛ ألنو ، كإف ع(ِكعلى البعض )
للبعض الذم  الدعولنكل ع  عشرة كالناكل عنها ال يكوف ناكبلن ع  تسعة ، بل يستأنف 

( ، ) كإ٭با ٓ( كبو جـز القاضي ا٢بسْب)ْ( ع  التهذيب)ّيريد ا٢بلف عليو حكاه الرافعي)
البعض إذا مل يسنده إىل عقد ، فإف أينده كها لو قالت ا٤برأة نكحِب ٰبلف ا٤بدعي على 

( فبل ٲبكنها ا٢بلف على أنو نكحها ببعض ا٣بهسْب ؛ ٖٔبهسْب كطالبتو بو كنكل الزكج)
( : ) ٖ( ، كقاؿ الزركشي)ٕ. كذا قالو الرافعي)ض نا ادعتو أكال ، كىو ا٣بهسوف (ألنو يناق

ٗبا دكنو ايتأنفت  الدعول: ) ع  التعليقة أهنا إذا أرادت (ٗفيجب نهر ا٤بثل ( كُب التحرير)
يشهل نا ال يتهوؿ كحبة حنطة كبو صرح القاضي  (َُ) ( ) بجزءدعول أ)رل ( ، كقولو : 

( : ُِ: ) ٖببلؼ نا لو أقر ٗباؿ فإنو يقبل تفسّبه ٗبتهوؿ ( ، قاؿ الزركشي)( قاؿُُا٢بسْب)
( ُب اإلقرار ترجيح ُّبو ، كفيو )بلؼ اقتضى كبلـ الرافعي) الدعولصحة  ) كىو بناء على

 السهاع ؛ ألنو ٰبـر أ)ذه كٯبب رده فليصح طلبو (. 

                                 
 / ب [ ن  ب َٗٓ( ] ُ)
 (ِْٖ/  ٓ( الغرر البهية )ّٖٗ/  ْ( التدريب )ِ)
 (ُْٕ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ِٔٓ/  ٖ( التهذيب )ْ)
 (َْٔ/ َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 ( ُب ب : كنكل ننها ٔ)
 (ُٕٓ-ُْٕ/ ُّيز )( العز ٕ)
 (ْٕٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (ِّٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكل )ٗ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّٓٗ/  ْ( حارية الرنلي )ُُ)
 (ْٕٕ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 ( ّٓ/ ٓ( العزيز )ُّ)
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وإذا ادعى ماال مضافا إلى سبب خاص كأقرضتك كذا ، كفاه في ( : ) ُ)قولو()
( التعرض لنفي تلك ْ( /)ّط())أم : ك ال يشَب  (ِ) (الجواب : ال يستحق على شيئا

ا١بهة ؛ ألف ا٤بدعي قد يكوف صادقان ُب اإلقراض كغّبه ، كعرض نا أيقط ا٢بق ن  أداء أك 
( ٓإبراء ، فلو نفي السبب أك أعَبؼ بو كادعى ا٤بسقط طولب ببينة قد يعجز عنها ، فقبل)

ى عليو كديعة ال ، كيستثُب ن  إطبلقو نا لو اٌدعى (، كىذا ىو ا٤بشهورٔاإلطبلؽ للضركرة)
؛ ألف ا٤بٍودىع ال دفع إليو إ٭با يلزنو التخلية ،  ا١بواب ال يلزنِب دفع ريء إليكيكفي ُب

كا١بواب الصحيح أف ينكر أصل اإليداع أك يقوؿ ىلك ُب يدم أك رددتو . حكاه 
 .آ)ر الدعاكل ع  أيب عاصم العبادم( ُب ٕالرافعي)

 (ٖيئا أو ال يستحق تسليم الشقص( )أو شفعة كفاه : ال يستحق على شقولو : ) 
( : ) الظاىر أنو ال يكتفي ُب َُ( ) ال تستحق عىلىيي رفعة ( ، قاؿ البلقيِب)ٗعبارة احملرر)
: ال يستحق عىلىيي رياا ؛ ألف الناس ال يعدكف الشفعة نستحقة على ا٤بشَبم ؛ الشفعة بقولو

( : ) ك٤با ُُة لك عندم( ، قاؿ)ألهنا ليست ُب ذنتو كالدي  ، كا١بواب ا٤بعترب  ال رفع
 ( بالشفعة يونح ُب قولو علي (.ُِصرح ُب احملرر)
) ( ُ: كال يكلف نفي السبب)أم (ُّويحلف على حسب جوابو ىذا( )قولو : ) 

                                 
 ( ياقط ن  ب ُ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 / أ [ ن  ج ِٖٗ( ]ْ)
 ( ُب ج قيل ٓ)
 (َِٔ/  ْ( إعانة الطالبْب )َّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 ( ِِٗ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َٕٓ( احملرر )ٗ)
 (ّّٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ّّٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (َٕٓ( احملرر )ُِ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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حلف ( ) ّ: فقاؿ : نا أقرضتِب أك نا بعتِب)أم (ِفإن أجاب بنفي السبب المذكور ( )
وقيل : لو ( ) ٕا٤بطلق لتطابق اليهْب إنكاره)( ٔ( : كال يكفي النفي)ٓ)أم() (ْ)(  عليو

أم : ألنو مل يلزنو ريء كها لو أجاب ُب االبتداء ( ٖحلف على النفي المطلق( )
، كقضية كبلنو أنو إذا أجاب باإلطبلؽ ليس لو ا٢بلف على نفي السبب ، كليس  (ٗبذلك)

( ُُ( كالنوكم)َُ)كذلك ، بل لو حلف على نفيو بعد ا١بواب ا٤بطلق جاز كها نقلو الرفعي
 .(ُِع  البغوم)
( كُب ُّ: حسب بفتح السْب كٯبوز إيكاهنا ٗبعُب قدر الشيء . قالو ُب احملكم)فا دة

 ( أف التسكْب ضركرة .ُْالعباب ع  الكسا ي)
) كفاه  : كنا بوأم( ُٓولو كان بيده مرىون أو مكري وادعاه مالكو( )قولو : ) 

                                 

 (ّّٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٕٔ)(  السراج الوىاج للغهراكم ُ) =
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِّٔ/ ْ( نغِب احملتاج )َّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  بٓ)
 ( ُب أ : النفل ٔ)
 (َّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٔٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُّٖٓ/ ْ، عجالة احملتاج ) (َْٕ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ُٕٔ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ِِ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (ِٓٓ/  ٖ( التهذيب )ُِ)
 ( َِٔ/ ّ( احملكم)ُّ)
( علي ب  عبد اهلل ب  ٞبزة أبو ا٢بس  األيدم نوالىم ، لقب بالكسا ي لكساء أحـر فيو كقيل غّب ذلك ُْ)

ترٝبتػو  ىػػ (. ُٖٗية ، لو عدة تصانيف ننها : نعاين القرآف ك النػوادر الكبػّب ) ت : ، ريخ القراءة كالعرب
 (ُٕٔ/  ُّ( نعجم األدباء )ْٖ/ ُِ( الواُب بالوفيات )ِٔٓ/  ُِب :  إنباه الركاة )

 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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( ّأم : إليك ، كال ٯبب التعرض للهلك) (ِ( )) ال يلزمني تسليمو  أم : ُب ا١بواب( ُ()
قاؿ  (ْ) فلو اعترف بالملك وادعى الرىن أو اإلجارة فالصحيح أنو ال يقبل إال ببينة( )

: ) ال يفهم ننو أف نقابل الصحيح قبوؿ قولو ببل بينة بالنسبة إىل ندة اإلجارة (ُٓب التحرير)
كإ٭با قبل قولو على ىذا الوجو بالنسبة إىل  كالدي  ا٤برىوف بو كقدره فإف ذلك مل يقل بو أحد

 .( (ٔعدـ انتزاعو ننو )فقط()
فإن عجز عنها وخاف أوال إن اعترف بالملك جحده الرىن واإلجارة ( : ) قولو

 (َُ) ( اعترفع  قولو : )  (ٗأوال ( ): ) كاف ينبغي تأ)ّب قولو : ) (ٖقاؿ ُب التحرير) (ٕ)
 ( يفهم تعليقو ٖباؼ كال نعُب لو ( ُِقدٲبو)فإف ت (ُُ) ( بالملك: ) أك ع  قولو

فحيلتو أن يقول إن ادعيت ملكا مطلقا فبل يلزمني التسليم وإن ادعيت قولو : )
ُب ا٢بيلة ُب ذلك كجهاف ، نا ذكره قالو القفاؿ  (ُّمرىونا فاذكره ألجيب ( )

( ، قاؿ ُٓ: _ كا)تاره القاضي ا٢بسْب _ ال يسهع ا١بواب ا٤بردكد)، كالثاين(ُْكالفوراين)

                                 
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٕٔكم )( السراج الوىاج للغهراّ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّّٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٓ)
 ( ُب ب : نطلقأ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّّٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ر ُب ج:  ) تقدٲبو ( نكر ( قولوُِ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (َّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُْ)
 (َْٖ/ َُ( النجم الوىاج )ُّٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٓ)
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: ) ىو الصحيح ، كاألكىل ال حاجة إليها نع يبق االكتفاء ٔبواب حاـز (ُاإلناـ البلقيِب)
 كىو قوؿ ال يلزنِب تسليهو ( .

وإذا ادعى عليو عينا فقال : ليس ىي لي أو لرجل ال أعرفو أو البني : ) قولو
عنو وال الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد كذا ، فاألصح أنو تنصرف الخصومة 

أنا ُب قولو : )  (ِتنزع منو بل يحلفو المدعي أنو ال يلزمو التسليم إن لم تكن بينة( )
( ٍب إف ْفؤلف الظاىر أف نا ُب يده نلكو ، كنا صدر عنو ليس ٗبزيل) (ّليس ىي لي ( )

، ككذا فيها إذا (ٓ، كإف مل تك  بينة حلفو أنو ال يلزنو التسليم )أقاـ ا٤بدعي بينة أ)ذه
ؼ إىل الطفل أك الوقف إف أقاـ بينة أ)ذىا كإال حلف ا٤بدعى عليو أنو ال يلزنو أضا

( يتصرؼ فيهها كتنزع ن  ٕ، كالثاين /)(ٔتسليهها إذا كاف ىو قيم الطفل أك ناظر الوقف)
، كال يبيل إىل ٙبليف الويل راره كٰبفظو ا٢باكم كالضاؿيده إذا قاؿ ليس ىي يل عهبل بإق

 (ُُليس لي ( )( : ) نقتضى كبلنو أف قولو : ) َُقاؿ اإلناـ البلقيِب)( ، ٗ( طفلو)ٖ)كال()
( ؛ ألنو ليس نضادا للدعول فيقاؿ لو : إف ُِجواب كاؼ ، )كالصواب أنو ليس بكاؼ()

أصررت عليو صرت ننكرا كجعلت بعد عرض اليهْب عليك ناكبل ،فيحلف ا٤بدعي كٰبكم 
ىي ا٣بصونة عنو كاالنتزاع ننو ُب قولو : ) ( إثبات ا٣ببلؼ ُب انصراؼ ُّلو ( ، )كنازع ُب()

                                 
 (ّْٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٔٔ/  ْ) ( زاد احملتاجْٕٓ/  ْ( الديباج )ْ)
 (َّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ِْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 / أ [ ن  ب َُٓ( ]ٕ)
 ( ياقط ن  جٖ)
 (ّْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ّْٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ٖٕٓهاج الطالبْب )( ننُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
 ( ياقط ن  ج ُّ)
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( ذكره ليس ٔبواب قطعا فيستحيل انصراؼ ّ: ) الذم /)(ِ، كقاؿ) (ُ) ( لرجل ال أعرفو
ا٣بصونة ، بل يقاؿ لو إنا أف تقر ٤بعركؼ أك ٪بعلك ناكبل ، كٯبوز أف يكوف عنده برى  

ر ، فإف اجملنوف كالسفيو ُب الـز أك إيداع كينشئ يعِب فبل تنزع ، كإيناده إىل الطفل قاص
وقف على الفقراء أو ( كاف أمشل ، كننو يعلم أف قولو : ) ْحجر نثلو فلو عرب حملجورم)

نقيد بأف يكوف ىو الناظر فإف كاف النظر لغّبه انصرفت ا٣بصونة إليو(  (ٓ) ( مسجد كذا
، كمل يقلو لنزعيقتضي إثبات )بلؼ ُب ا (ٕ: ) البني الطفل ( )( : ) كبلنو ُب قولو ٔكقاؿ)

أحد ن  األصحاب فيها إذا كاف األب كليا للطفل ، فإف مل يك  األب أىبل للوالية انتزع 
: ) على تصحيحو أنو ال ينزع فيها إذا نسبو للوقف على الفقراء أك (ٖننو قطعا ( كقاؿ)

( الوقف فبل تنزع ننو قطعا ، كإال نزع ننو قطعا ٗنسجد إف كاف ا٤بقر ا٤بذكور ناظر /)
 فإثبات ا٣ببلؼ ُب ذلك غّب نستقيم (.

وإن أقر بو لمعين حاضر تمكن مخاصمتو وتحليفو سئل فإن صدقو : ) قولو
( ُُ، كا٣بصونة إ٭با تدكر بْب نتنازعْب)أم: لصّبكرة اليد إليو (َُصارت الخصومة معو( )

إىل  ، فإف اقر بو حملجور انصرفت ا٣بصونة، يفهم أف كبلنو ُب غّب احملجور : كصدقوكقولو
 .(ُِكليو)

                                 
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّٕٓ - ّْٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 / ب [ ن  ج ِٖٗ( ] ّ)
 ( ُب ب : حملجور ْ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٔ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 / أ [ ن  أ َُْ] (ٗ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُ)
 (َّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِ)
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ألنا ال نعرؼ نالكو ، كىو ُب يد ا٤بقر  (ُوإن كذبو ترك في يد المقر( )قولو : ) 
( بأف يده تستقر ْكعللو الرافعي) (ّوقيل : يسلم إلى يد المدعي ( )( ) ِفهو أكىل ٕبفظو)

 (ٓوقيل : يحفظو الحاكم ( )، كاإلقرار الطارئ عارضو إنكار ا٤بقر لو فسقط ) با٤بلك ظاىرا
إىل أف يظهر نالكو ؛ ألف ن  ىو ُب يده قد اعَبؼ بأنو ليس لو ، كا٤بقر لو قد رده كندعيو 

( ، كصححو ُب التتهة كالكاُب ٔال بينة لو كال يد فصار كا٤باؿ الضاؿ ، كىذا قوؿ اب  يريج)
 .(ٗ( كعليو فللهدعي إقانة البينة على ا٤بلك )ٖ( كالبياف)ٕكالوجيز)

فاألصح انصراف الخصومة عنو ويوقف األمر حتى يقدم  وإن أقر لغائبقولو : ) 
( ؛ ألف ن  ُب يده ُُأم : إذا مل يك  للهدعي بينة كها صرح بو ُب احملرر) (َُالغائب ( )

العْب نفى أف تكوف ٩بلوكة لو ، فبل )صونة بينو كبْب ا٤بدعي ؛ إذ ال )صونة إال نع ن  
ف مل يك  للهدعي بينة فلو ٙبليف ا٤بدعي : ال ينصرؼ ، فإ(، كالثاينُِيدعي ا٤بلك أك نا بو)

( ، ٍب ُّعليو على أنو ال يلزنو تسليهو إليو ، فإف نكل حلف ا٤بدعي كأ)ذ ا٤باؿ ن  يده )
إذا عاد الغا ب كصدؽ ا٤بقر رد ا٤باؿ عليو ببل حجة ؛ ألف اليد لو بإقرار صاحب اليد ٍب 

ا٤باؿ أيضا ، كىو قضاء على  ( ، فإف أقاـ بينة عليو أ)ذُْيستأنف ا٤بدعي ا٣بصونة نعو )
                                 

 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِْٖ/  ِ( فتح الوىاب )َُْ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ُٕٗ/ ُّزيز )( العْ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُُُٖ - َُُٖ/  ّ( حلية العلهاء )ٔ)
 (ْْٓ( الوجيز )ٕ)
 (ُٕٗ/ ُّ( البياف )ٖ)
 (ّٕٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِّٗ/  ٓ( الغرر البهية )ٗ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( َٖٓ – َٕٓ( احملرر )ُُ)
 (َّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُٔ/  ُ( ررح عهاد الرضا )ُِ)
 (ُٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َّٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّ)
 (ّٕٗ/  ْ( حارية الرنلي )ُِٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
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 (.ُا٢باضر على األصح ، كال ٰبتاج ا٤بدعي نع البينة إىل اليهْب )
أم : للهدعي على القوؿ  (ّللمدعي بينة قضي  بها( ) ِفإن )كان(: ) قولو

أم : نع  (ٓوىو قضاء على غائب فيحلف معها( )( ) ْباالنصراؼ كيلهت لو العْب)
 الدعولأم : فبل ٰبتاج لليهْب ؛ ألف  (ٕقيل : على حاضر( )و ( ) ٔالبينة كها نر ُب بابو)

( كها قالو ُب َُ( كا٤بختصر)ٗ، كىو ا٤بنصوص ُب األـ)(ٖتوجهت إليو فتوجو القضاء عليو)
( ) أف ٧بل ا٣ببلؼ ُب االنصراؼ نا إذا مل يقم ُّ( أصل الركضة)ُِ( ك)ُب()ُُالبحر)

ا للغا ب فإف أقانها انصرفت ا٣بصونة عنو ال ٧بالة كأف ا٤بدعي لو أقم ا٤بدعي عليو بينة بأهن
بينة كا٢بالة ىذه فبل بد لو نع البينة ن  اليهْب القضاء قضاء على الغا ب ببل )بلؼ كال 
ٰبكم للغا ب با٤بلك بالبينة الٍب  أقانها ا٤بدعى عليو )يواء أرهدت بأنو ُب رى  ا٤بدعي 

 .على األصح ( ( أك إجارتو أـ الُْعليو()
) فالدعوى عليو وعليو  أم : آلدني( ُٓوما قبل إقرار عبد بو كعقوبة( ): ) قولو

                                 
 (ْْٓ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُْْ/  ٕ( الوييط )ُ)
 ( ياقط ن  جِ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٓٔ/  ْ)( نغِب احملتاج ُٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ّٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُْ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (ِٕٓ/ ٕ( األـ )ٗ)
 (ُْْ( ٨بتصر ا٤بزين )َُ)
 (ِْْ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُُ)
 ( ياقط ن  بُِ)
 ( ِٔ – ِٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 ( قولو : ) يواء أرهدت بأنو ُب رى  ا٤بدعي عليو ( نكرر ُب بُْ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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( ككذا ا١بناية عليو ٗبا يوجب ِ: فإنو يقبل إقراره ُب ذلك دكف السيد)أم (ُالجواب( )
 (ّقصاصا أك حدا ٱبتص ىو بطلبو كالعفو عنو دكف السيد كها قاؿ ُب ا٤بهذب .)

ألف إقرار العبد فيها ال يقبل، بل على السيد  (ْفعلى السيد ( ) وماال كأرش: ) قولو
لو كجهت ، ف(ٓ: نا أعلهو جُب على ا٣ببلؼ ُب ٲبينو)، كيكوف جوابو: نا جُب عبدم، أك

، كعليو ىل للهدعي ٙبليفو ؟ (ٔ، كنقتضى كبلـ ا٤بصنف ا٤بنع /)على العبد فوجهاف الدعول
( ٕاألركش ا٤بتعلقة بالرقبة تتعلق بالذنة فبل إلزاـ ُب ا٢باؿ كالدعول )بالدي () إف قلنا إف
، فإف نكل كحلف ا٤بدعي اليهْب ا٤بردكدة مل يتعلق ، فإف ٠بعناىا فلو ٙبليف العبد(ٖا٤بؤجل )

: كىو (، كالثاينَُ( كالرقبة للسيد)ٗبالرقبة ؛ ألف اليهْب ا٤بردكدة كالبينة ُب حق ا٤بتداعيْب)
، عة على العبد إف كاف للهدعي بينة، أهنا نسهو ( ُب نداينة العبيدُُكور ُب التهذيب)ا٤بذ 

( ُِكإال فإف قلنا اليهْب ا٤بردكدة كالبينة ٠بعت أيضا كجاز نكولو ، كإف جعلناىا كاإلقرار /)
، كقاؿ : ) ا٤بتجو ٠باعها إلثبات األرش ( كبل ن  الوجهْبُْ( ، كايتشكل الرافعي)ُّفبل)

( : ) ٱبرج ننو ُٓيعا على نا يبق ، كعدـ السهاع لتعلقها بالرقبة( قاؿ البلقيِب)ُب ذنتو تفر 

                                 
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُْٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ْٖٓ/  ْ( الديباج )ِ)
 ( ِِّ/  ِ(  ا٤بهذب )ّ)
 (ٖٕٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
 / أ [ ن  ج َِٗ( ] ٔ)
 ( ياقط ن  جٕ)
 (ِٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 ( ُب ب : ا٤بتداعْب ٗ)
 (ِٖٓ/  ِ( فتح الوىاب )ُْٔ/  ٕ( الوييط )َُ)
 (ُٔٓ/  ّ( التهذيب )ُُ)
 / ب [ ن  ب َُٓ( ] ُِ)
 (َّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُْ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
 ( ُٖٖ/ ُّ( العزيز )ُْ)
 (ّٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُٓ)
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بذلك ال تسهع على العبد ؛ ألف األصح أنو ال يتعلق بالذنة كانو ال  الدعولأف األصح أف 
عليو ليقر باألرش فيتعلق  الدعولسهع ( : ) ا٤بتوجو أف تُ، كقاؿ) با٤بؤجل( الدعولتسهع 

 .دعي فيحلف فيتعلق األرش بذنتو (بذنتو أك ينكل فَبد اليهْب على ا٤ب
 : تنبيو
 الدعولعلى العبد ٗبا ال يقبل إقراره بو صحة  الدعوليرد على إطبلؽ ا٤بصنف عدـ  
 يقسم كتتعلق ، كال يقبل إقراره بو ؛ ألف الويلقتل )طأ أك ربو عهد ُب ٧بل اللوثعليو بال

 ِ)، صرح بو الرافعي ُب الشرط الرابع ن  كتاب القسانة .)الدية برقبة العبد

 فصل 
)تغلظ يمين مدٍع ومدٍع عليو فيما ليس بمال وال يقصد بو مال وفي مال بلغ 

ٱبتلفوف بْب  ( رأل قونآ( أف عبد الرٞب  ب  عوؼ)ْل الشافعي)( ٤با رك ّ( )نصاب زكاة
، ناؿ عظيم ؟  قالوا:  ال( فعلى ٔ: ()البيت كا٤بقاـ فقاؿ: أعلى دـ ؟  قالوا: ال، ) قاؿ

أنسوا بو فتذىب : ) يعِب ي(ٕ. قاؿ البيهقي)هبذا البيت : لقد )شيت أف يبهأ الناسفقاؿ
) يقاؿ هبأت الشيء إذا أنست بو حٌب يسقط ن  : (ٖ، قاؿ أبو عبيد)ىيبتو ن  قلوهبم(

، كا٤بعُب فيو أف اليهْب كف الناس ( كعطف بالركاية األكىل( ) يتهاٗقلبك ( ، كركاه الرافعي)

                                 
 (ّٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 ( ٗ/ُُ( العزيز )ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّْٓ/  ٔ( كإيناده ننقطع ، انظر : التلخيص ا٢ببّب )ْٖ/ ٖ( األـ )ْ)
قْب إىل اإليبلـ ، ىاجر ا٥بجرتْب ، ( عبد الرٞب  ب  عوؼ أبو ٧بهد القرري الزىرم رضي اهلل عنو ن  السابٓ)

 ىػ ( . ِّكأحد العشرة ا٤ببشري  با١بنة ، كاف جوادا كثّب العتق ) ت : 
 ( َِٗ/ ْ( اإلصابة ) ْْٖ/ ِ( االيتيعاب )ٖٗ/  ُترٝبتو ُب : حلية األكلياء )

 ( ياقط ن  بٔ)
 ( ُٕٔ/ َُ( السن  الكربل للبيهقي )ٕ)
 (ّْٕ/  ْ( غريب ا٢بديث )ٖ)
 ( ُُٗ/ ُّعزيز )( الٗ)



 212 يالرو المشرع قيقتح

( ٗبا ىو نتأكد ُب ُنوضوعة للزجر ع  التعدم فشرع التغليظ نبالغة كتأكيدا للردع فا)تص)
، ك)ص التغليظ ُب ا٤باؿ ٗبا يبلغ (ّإليبلء )( كالنكاح كالطبلؽ كالرجعة كاِنظر الشرع كالدـ)

( ، كقيل : ٱبتص ْنصابا ؛ ألنو نوصوؼ بالعظم ُب نظر الشرع فلذلك أكجب ا٤بواياة فيو)
( كبلنو أف ا٤باؿ إذا بلغ ٕ، كنقتضى)(ٔ: ٯبرم ُب كل قليل ككثّب)(، كقيلٓبالزنا كاللعاف)

( )كالكثّب نا يبلغ َُعبارة احملرر)( ، ك ٗ( أم زكاة كانت غلظ فيو ، كىو كجو راذ)ٖنصابا)
( ، كاألصح ُُنصاب الزكاة عينا أك قيهة ( ، كنراده النقداف ، كصرح بو ُب الركضة كأصلها)

 (. ُِايتحباب التغليظ ، فإنو ال يتوقف على طلب ا٣بصم )
( ، ُْ: بالزناف كا٤بكاف كحضور ٝبع)( أمُّ() وسبق بيان التغليظ في اللعانقولو ) 

زنانة ال يغلظ عليو با٤بكاف لعذره ، ككذا ا٢با ض إذ ال ٲبكنها اللبث ُب  كن  بو نرض أك
( تتعلق ُٕ: ) كمل يذكركا ا١بهع ىنا ، كيشبو ٦بياو ُب ٲبْب)(ُٔ، قاؿ الرافعي)(ُٓا٤بسجد)

بإثبات حد أك دفعو كاللعاف( كصوب ا٤بصنف عدـ اعتباره ىنا ، كيغلظ أيضا بزيادة األ٠باء 
                                 

 ( ُب ب : كا)تص ُ)
 ( ُب ج : كدـِ)
 (ُٖٓٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٕٔ/  ْ(  نغِب احملتاج )ّ)
 (ِٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٗٓ/  ْ( الديباج )ْ)
 (َّٖ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ٓ))
 ( ٗٓ/  ُٗ(كفاية النبيو )ُّْ(ركضة ا٢بكاـ )ٔ)
 ( ُب ب : كيقتضي ٕ)
 ج : نصاب  ( ُب ب كٖ)
 (ُّْ/ َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (َٖٓ( احملرر )َُ)
 ( ِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (ُّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ِّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْ)
 (َِّ/  ٓة ا١بهل )( حاريُِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُٓ)
 ( َُٗ/ ُّ( العزيز )ُٔ)
 ( ُب ب : عْب ُٕ)
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 .(ُكالصفات)
ويحلف على البت في فعلو وكذا فعل غيره إن كان إثباتا وإن كان )  (ِ: /)قولو

لى البت يواء كاف ( يعِب أف ن  حلف على فعل نفسو ٰبلف عّ)نفيا فعلى نفي العلم( 
ارَبيت ننك أك أجرتك، : كلقد بعتك أك ، فيقوؿ ُب اإلثباتؼ حالونو يعر ؛ أليثبتو أك ينفيو
ثباتا كبيع ، فإف كاف إ، كإف حلف على فعل غّبه(ْ: كاهلل نا بعت كال أجرت)كُب النفي

كإف كاف نفيا حلف على نفي  ،(ٓ؛ ألنو يسهل الوقوؼ عليو)كإتبلؼ حلف على القطع
 (.ٔ؛ ألف النفي ا٤بطلق يعسر الوقوؼ على يببو، ك٥بذا ال ٘بوز الشهادة على النفي )العلم

( ٕ( )العلم بالبراءة ولو اّدَعى دينا لمورثو فقال : ابرأني حلف على نفي: )قولو
 (. ٗ( على فعل الغّب ، ككذا إذا ادعى أنو ايتوفاه ننو)ٖ؛ )ألنو حلف()أم: ٩با ادعاه

( فاألصح حلفو على َُ: جنى عبدك َعَليَّ بما يوجب كذا /)ولو قال: ) قولو 
: كإف نفى فعل غّبه ؛ ألنو ينفي أرش ا١بناية ع  رقبة عبده فاليهْب عا دة ( أمُُ)البت( 

: ٰبلف على نفي العلم لتعلقو بفعل الغّب ) ( ، كالثاينُّ( على البهيهة)ُِحقو ، كقيايا)إىل 
، كقطع بو العراقيوف كغّبىم ن  ا٤براكزة كا١بويِب ُب ٨بتصره كالغزايل ( كغّبهُْكرجحو اإلناـ)

                                 
 (َُْ/  ْ( التدريب )ِّٖ/  ُ( أدب القاضي الب  القاص )ُ)
 / ب [ ن  أ َُْ( ]ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٓٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُُِٗ/  ّ( حلية العلهاء )ْ)
 (ِّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِّٗ( ٙبفة الطبلب )ٓ)
 (َّٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٗٓ/  ْ( الديباج )ٔ)
 .(ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 .( ياقط ن  ج ٖ)
 .(ِٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٖٓٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٗ)
 ./ ب [ ن  ج َِٗ( ]َُ)
 .(ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .( ُب ب : كقيايو ُِ)
 .(ُْٓ/  ِاكم )( حارية الشرقِٖٔ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُّ)
   .(ّٓٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
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( ، ْ( (. قالو الزركشي)ّ( ُب ترجيح األكؿ البغوم)ِ، كتبع الرافعي)( كالفوراينُُب ا٣ببلصة)
ألنو ال ذنة ٥با  (ٓ): جنت بهيمتك ، حلف على البت قطعا واهلل أعلم ( قلت ولو قال) 

، ) كنا صرح بو ن  (ٔكا٤بالك إ٭با يضه  لتقصّبه ُب حفظها ، كىو يتعلق بنفس ا٢بالف)
، لك  و دليبل ٤با رجحو ُب نسألة العبد( ، فإنو جعلٕالقطع ىو قضية كبلـ البغوم)

. ( بالظاىر (ٗفيو أنو ٰبلف على نفي العلم ، ك٥بذا عرب ُب الوييط )( رنز إىل كجو ٖاإلناـ)
( : ) كال ٱبفى أف التصوير فيها إذا كانت الدابة كحدىا ُِ( )ُُ( ، )قاؿ()َُقالو الزركشي)

أك ُب يد ا٤بالك ، فإف كانت ُب يد نستأجر أك نستعّب أك نودع أك غاصب كأتلفت ، فقد 
؛ ألف فعلها ننسوب إىل ذم  م أنو الضان  دكف ا٤بالكذكر األصحاب ُب باب إتبلؼ البها 

 .  و كاليهْب كٰبلف على البت قطعا (اليد، كعلى ىذا فالدعول علي
: كال يشَبط ( أمُّ( )ويجوز البت بظن مؤكد يعتمد خطو أو خط أبيوقولو : ) 

نو ال ، كتقدـ فيو أ(ُٓ( ، كىذا إذا كثق بدينو كأنانتو كها قيده ُب باب القضاء)ُْاليقْب)
يعتهد )ط نفسو إال إذا تذكره ، كىو ا٤بشهور فيهها ، كاتفقوا على أنو لو غلب على ظنو 

                                 
 (ََٕ( ا٣ببلصة )ُ)
 (ُٔٗ/  ُّ( العزيز )ِ)
 (ِْٗ/  ٖ( التهذيب )ّ)
 (َُٓ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُٖٓٓ/  ْ( عجالة احملتاج )َّٗ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) ٔ))
 (ِْٗ/  ٖ( التهذيب )ٕ)
 (ّٓٔ/ ُٖة ا٤بطلب )( هنايٖ)
 (ُْٗ/ ٕ( الوييط )ٗ)
 (َْٓ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 ( ياقط ن  ج ُُ)
 (َْٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (َّٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٓٓ/  ْ( الديباج )ُْ)
 ( ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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( : ) ال ٯبوز ِ، كقاؿ ا٤باكردم)(٦ُبازفة أبيو فيها يكتبو ال ٯبوز أف يعتهد عليو ُب ا٢بلف)
 أف يدعي بو عند ا٢باكم كٯبوز أف يطالبو بو ( .

( لقولو صلى اهلل عليو كيلم : ْ)لف ( ( نية القاضي المستحّوتعتبر /): ) قولو
، كٞبلوه على ا٢باكم ؛ ألنو الذم لو كالية (ٓ)اليهْب على نًيية ا٤بستحلف ( ركاه نسلم)

( ، كا٤بعُب فيو أنو لو اعترب نية ا٢بالف لبطلت فا دة األٲباف كضاعت ٔااليتحبلؼ)
( ٖاف ا٢بالف أك نقلدا )( ، كيواء كافقت ا٢بالف ُب ا٤بذىب أك )الفو ، ٦بتهدا كٕا٢بقوؽ)

( نا لو حىٌلفىو غّبه ن  غرمي أك زكجو ، فإف العربة بنيتو ال نية ٗ) القاضي (، ك)رج بقولو : ) 
 ( َُا٤بستحلف ، ككذا لو حلف ىو بنفسو ابتداء كها ُب زكا ده .)

فلو َورَّى أو تأول خبلفها أو استثنى بحيث ال يسمع القاضي لم يدفع قولو : ) 
( ألف اليهْب ررعت ليهاب ا٣بصم اإلقداـ عليها )وفا ن  اهلل ُُ)الفاجرة (  إثم اليمين
( ، فإف كل ريء قابل للتأكيل ُب ُّ( ، فلو صح تأكيلو لبطلت ىذا الفا دة )ُِ)تعاىل()

( أف يقوؿ : نالو علي درىم كال دينار كال أقل ن  ذلك كال أكثر  ، ُْاللغة فه  التورية)

                                 
 (ُْٕ/َُ( النجم الوىاج )ِٕ/  ُٗ( كفاية النبيو )ُ)
 (ْٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ِ)
 / أ [ ن  ب  ُُٓ( ]ّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
( نػ  حػديث ُّٓٔ( )ُِْٕ/ ّ( صحيح نسلم ، كتاب األٲباف باب ٲبْب ا٢بالف على نية ا٤بسػتحلف )ٓ)

 أيب ىريرة رضي اهلل عنو .
 (ِٖٓ/  ِ( فتح الوىاب )ُُٕ/ ُُ( ررح نسلم )ٔ)
 (َّٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ّْٓ - ّّٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 (ِّٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ّٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( زيادة ن  جُِ)
 (ِّٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٓٓ/  ْ( الديباج )ُّ)
 ( ُب ج : التأكيل ُْ)
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، كنالو قبلي ثوب كال رقة كال قهيص ، فالثوب نعركؼ ( قبيلة، كدينار رجلُفدرىم)
( ، أك يقوؿ : ال يلزنِب تسليم ىذا ْ، كالقهيص غشاء الكلب)(ّ( ، كالشقة البعد)ِالرجوع)

ا٤باؿ إليو ، كيشّب إىل ا٤بدعي كيضهر غّبه ، كااليتثناء أف يقوؿ عقب اليهْب : إف راء اهلل 
( ، كُب تعليق القاضي ٓهْب ُب الكل على ا٢بنث)، إنا يرا أك ينويو بقلبو ، كتنعقد الي

( ٔا٢بسْب أنو إذا ايتثُب لفظا ال ينعقد بقلبو كينفعو باطنا ُب عدـ الكفارة كحكاه اإلناـ)
عنو ُب التأكيل أيضا ، كاحَبز بقولو ٕبيث ال يسهع القاضي عها إذا ٠بع فإف اليهْب ال 

التورية على )بلؼ قصد القاضي ال يدفع  ، ككوف(ٕتنعقد قطعا كيعزره كيعيد عليو اليهْب )
اإلٍب نقيد ٗبا إذا مل يك  ا٢بالف ٧بقا ُب الذم نواه ) فإف كاف ٧بقا ُب الذم نواه فالعربة 

( ن  نالو رياا بغّب إذنو كيأؿ رده ككاف ٖبنيتو ال بنية القاضي ، فإذا ادعى أنو أ)ذ /)
ؽ فطلب ا٤بدعي ٲبينو بأنو مل يأ)ذ ( أ)ذه ن  دي  لو عليو ، فأجاب بنفي االيتحقاٗإ٭با)

ريا ن  نالو بغّب إذنو ، ككاف القاضي يرل إجابتو لذلك فللهدعى عليو أف ٰبلف أنو مل 
يأ)ذ ن  نالو ريا بغّب إذنو كينوم بغّب ايتحقاؽ كال يأٍب بذلك ، كالعربة ىنا بنية ا٢بالف 

باهلل ، فإف حلفو بالطبلؽ  ( ، كنقيدا أيضا بأف يكوف التحليفَُاحملق ( . قالو البلقيِب)
كالعتاؽ فحلف ككرل تنفعو التورية ؛ ألنو ليس لو التحليف هبها . قالو ا٤بصنف ُب ررح 

( أف التورية عند ِ، كُب الشرح ا٤بذكور)(ُ( ، كأف ال يكوف ظا٤با ُب نفس األنر)ُُنسلم)
                                 

 ( ُب ج : كدرىم ُ)
 (ِْٓ/  ُ( لساف العرب )ِ)
 (ُُٕ/  ّ( نقاييس اللغة )ّ)
/  ٖ( كهنايػػػة احملتػػػاج )ُّٔ/  َُ( كٙبفػػػة احملتػػػاج )ِٖ/  ٕ( كػػػذا ُب النسػػػخ الػػػثبلث ، كُب لسػػػاف العػػػرب )ْ)

 ( :  غشاء القلب .ّٓٓ
 (َّٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْٗ/ َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ٓٓٔ/  ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 (ّٓٓ/  ٖ( كهناية احملتاج )ُّٔ/  َُتاج )( ٙبفة احملٕ)
 / ب[ ن  جُِٗ( ]ٖ)
 ( ُب ج : إنا ٗ)
 (ْٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ُُٕ/ ُُ( ررح نسلم )ُُ)
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ا حق ا٤بستحق ( ا٢باكم ، كإف كاف ال ٰبنث هبا ال ٯبوز فعلها حيث يبطل هبّٙبليف )غّب()
 باإلٝباع .
( ىذا ْ( )ومن توجهت عليو يمين لو أقر بمطلوبها لزمو فأنكر حلف: ) قولو

(، كُب ٔ( على ن  أنكر ()ٓ: )كاليهْب)قولو صلى اهلل عليو كيلم ، كدليلوضابط ا٢بالف
، كصوابو دعول كها يبق قلم (ٖ) يمين (: ) (، كقولوٕ: ) كاليهْب على ا٤بدعى عليو()ركاية
، كٱبرج بالدعول عقوبات اهلل كحد الزنا (ُُ( كالركضة)َُ( كالشرحْب)ٗ بو ُب احملرر)عرب

( ال دعول ُْ( ]إذ[)ُّ( التحليف عندنا كها قالو ُب البسيط)ُِكالشرب فبل )ٯبرم فيو()
( ن  ُٔ: ) قد تطلب اليهْب)( تعبّب ا٤بنهاج كقاؿ ُٓفيهها  ، كصوب السبكي ُب ا٢بلبيات)

القاذؼ ٲبْب ا٤بقذكؼ أك كارثو أنو نا زنا ، فإنو إذا ادعى كطلب غّب دعول كها إذا طلب 
ي اليهْب أك طلبها ن  غّب دعول أجيب إىل ٙبليفو على الصحيح ، كلو غرض ُب أف ال يدع

، لك  ٰبتاج أف يتأكؿ ن  توجهت عليو ٲبْب ٗبعُب طلبت ننو الزنا حٌب ال يكوف قاذفا ثانيا

                                 

 (ِِْ/  ٓ( حارية ا١بهل )َِْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُ) =
 (ُُٕ/ ُُ( ررح نسلم )ِ)
 ( ياقط ن  ب ّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
  ( ُب ب : اليهْبٓ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ٔ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ٕ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َٖٓ( احملرر )ٗ)
 (ّْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ََِ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ّٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
 (ْٕٕ( البسيط )ُّ)
 ( ياقط ن  أ ُْ)
 ( ُُٗ( قضاء األرب ُب أيالة حلب )ُٓ)
 ( ُب ب : كاليهْب ُٔ)
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يقتضي توجو اليهْب ٗبعُب  الدعولا٤بدعى عليو ، فتوجو  أك يقاؿ : ٤با تقرر أف اليهْب على
فإنو إلزانها لك  قولو ن  بعد :  الدعولكجوهبا ، فهعُب توجهت أم : كجبت ، كأنا توجو 

ال بعد طلب اليهْب إال أف  الدعول( غّب نتضح ؛ ألف اإلنكار يكوف بعد ُ) فأنكر () 
يريد أنو صهم على اإلنكار ( انتهى ، كٛباـ ا٢بكم ُب طلب القاذؼ التحليف أنو إف حلف 
( ِا٤بقذكؼ أقيم ا٢بق على القاذؼ ، كإف نكل كحلف القاذؼ يقط حد القذؼ كال /)

(عها ْ)لزمو (  لو أقر بمطلوبها ( ، كاحَبز بقولو : ) ّيثبت ٕبلفو حد الزنا على ا٤بقذكؼ)
ر كال بينة ، فإنو ال إذا اٌدعىى دينا على نيت أك أنو أكصي لو بشيء ، كللهيت كصي فأنك

؛ ألف ا٤بقصود ن  التحليف أف يقر إف كاف ا٤بدعي حقا كالوصي ال يقبل إقراره ٰبلف الوصي
العلم  بالدي   كالوصية ، ككذا لو أنكر ا٣بصم ككالة الوكيل ليس للوكيل أف ٰبلفو على نفي

( ، كا٤براد هبذا : ا٢بالف ُب ٓبالوكالة ؛ ألنو كإف اعَبؼ بالوكالة ال ٯبب عليو التسليم إليو)
( ُب كل ندعى عليو كىو ٕ( ، كالغرض ن  ذلك تعهيم ا٢بلف)ٔاألصلية ) الدعولجواب 

ا٤بدعى عليو ، كىو غّب ال يستفاد ن  عبارتو ، كيرد على الضابط حلف ا٤بدعي بعد نكوؿ 
 ( .ٖنطرد فقد ايتثِب ننها صور يذكر ا٤بصنف بعضها )

( في حكمو و ال شاىد أنو لم يكذب ٗوال يحلف قاض على تركو الظلم): ) قولو
( ُب ىذا بااليتثناء ، قاؿ ُِ( ، كصرح ُب احملرر)ُُ( الرتفاع ننصبهها ع  التحليف )َُ)( 

                                 
 (ٕٗٓنهاج الطالبْب )( نُ)
 / أ[ ن  أ ُُْ( ]ِ)
 (ِّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُّٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َِْ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (َِْ/  ِ( أيُب ا٤بطالب )َِْ/  ْ( التجريد )ٔ)
 ( ُب ب : ا٣ببلؼ ٕ)
 (َِْ/  ِالرنلي )( حارية ُّٕ - ُّٔ/  َُ( حواري الشركاين )ٖ)
 ( ُب ب : للظلمٗ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّٓٓ/  ْ( الديباج )ُٖٔٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُ)
 (َٖٓ( احملرر )ُِ)
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، كىذا ال تسهع فيو  دعوى (ٱبرج ن  قولو : ) ( ِ: ) كفيو نظر ؛ ألنو /)(ُالزركشي)
 ((ّكها عرب بو ا٤بصنف ُب باب القضاء )  الدعول

( أم : ْ( ) ولو قال  مّدَعى عليو : أنا صبي لم يحلف ووقف حتى يبلغ: ) قولو
ُب أيضا ؛ ألف ( ، كىذا نستثٓ، كإف كاف لو اقر بالبلوغ ُب كقت احتهالو قيًبل)على ا٤بشهور

( أنو ال ٕ( كظاىر عبارة احملرر)ٔحلفو يثبت صباه كصباه يبطل ٲبينو ففي ٙبليفو إبطاؿ ٙبليفو)
، فهنو نا لو عٌلقى الطبلؽ على ريء ن  أفعاؿ ا٤برأة كالد)وؿ ، يستثُب غّبٮبا، كليس كذلك

( ال يعلم كقوع ٖ/)فاٌدعىٍت ا٤برأة ذلك كأنكر الزكج فالقوؿ قولو ، فلو طلبت ٙبليفو على أنو 
( ُب ٗذلك فإنو ال ٰبلف ، لك  إف ادعت كقوع الفرقة حلف على نفيها كذا نقلو الرافعي)

، لساعي نا أ)ذه ن  الزكواتتعليق الطبلؽ ع  القفاؿ كأقره ، كننو نا لو طلب اإلناـ ن  ا
ع  ( َُ: مل آ)ذ ننهم ، فبل ٲبْب عليو ، كإف كاف لو أقر باأل)ذ لـز حكاه رريح)فقاؿ

 األصحاب كذكر كجها باليهْب .
واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال ال براءتو فلو حلفو ثم أقام بينة : ) قولو
( ٤با ركاه أبو داكد ع  اب  عباس أف النيب صلى اهلل عليو كيلم أنر رجبل ُُ( )حكم بها

ؿ على ( دُِبعدنا حلف با٣بركج ن  حق صاحبو كأنو عرؼ كذبو ، كها ركاه اإلناـ أٞبد)
                                 

 (ُٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 / ب[ ن  ب ُُٓ( ]ِ)
 ( ٗٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّٔٓ/  ٖية احملتاج )( هناُّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 (ِّٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٗ( ٙبفة الطبلب )ٔ)
 (َٖٓ( احملرر )ٕ)
 / ب[ ن  ج ُِٗ( ]ٖ)
 (ِٔٓ/ ٖ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ُٕٓ( ركضة ا٢بكاـ )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
كنسػػػند   (ِّٕٓ( )ِِٖ/ ّ(  يػػػن  أيب داكد كتػػػاب األٲبػػػاف كالنػػػذكر، بػػػاب ُب ا٢بلػػػف كاذبػػػا نتعهػػػدا )ُِ)

 ( َّٕ/  ٖ( كضعفو ُب اإلركاء )ِٓٗٔ(  )َّْ/ْاإلناـ أٞبد )
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حليف للبينة ، فإف كاف ( ، كىذا إذا مل يتعرض كقت التُأف اليهْب ال توجب براءة الذنة)
 ( .ِ: ال بينة يل حاضرة كال غا بة ، فاألصح السهاع كها تقدـ)قاؿ حيناذ

َن في ولو قال المدعى عليوقولو: )  : قد حّلَفني مرة فليحلف أنو لم يحّلَفني ُمكِّ
، كال يسهع نثل ذلك ن  ا٤بدعي لابل و ٧بتهل غّب نستبعد( ألف نا قالّ)األصح ( 
، كىكذا فيدكر األنر ال يؤن  أف يدعي ا٤بدعي أنو حلفو: ا٤بنع ؛ ألنو ( ، كالثاينْيتسلسل)

، كلو أراد أف (ٔ( ، كعلى األصح لو نكل ا٤بدعي حلف ا٤بدعي عليو كٚبلص )ٓكال ينفصل )
لو ذلك إال : ) ليس (ٕة عليو ، قاؿ ُب التهذيب )ٰبلف ٲبْب األصل ال ٲبْب التحليف ا٤بردكد

ف ا٤بدعي على : ) فإف أصر على ذلك حل(ٖ، قاؿ اب  الرفعة)( الدعولبعد ايتاناؼ 
، أك أطلق ، أنا إذا إذا قاؿ: حٌلفىًِب عند قاضو آ)ر، ك٧بل نا ذكره نا االيتحقاؽ كايتحق(

نفعو إقانة البينة عليو ُب ، كإال حٌلفىو كال يذلك مل ٰبلفو قطعا إف ذكر القاضي، فعندؾ :قاؿ
: (َُ( ، قاؿ الزركشي)ٗ، كإال فبل يعتهد البينة)ألف القاضي نٌب تذكر حكهو أنضاه ؛األصح

ليف فيها بينهها كتحليف ) ينبغي ُب صورة اإلطبلؽ ايتفساره ؛ ألنو قد يظ  اف التح
 .ا٢باكم (

( يعِب إذا أنكر ُُ)مدعي وقضى لو وال يقضي بنكولو ( وإذا نكل حلف القولو : ) 
ا٤بدعى عليو كايتحلف فنكل ع  اليهْب مل يقض عليو بالنكوؿ كلك  ترد اليهْب على 
ا٤بدعي فإذا حلف قضي لو ٤با ركل اب  عهر رضي اهلل عنهها أف النيب صلى اهلل عليو كيلم 

                                 
 (ُٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُ)
 (ُٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٖٔ/  ِ( فتح الوىاب )َْْ/  ْ( التدريب )ْ)
 (ّّٔ/  ْ)( نغِب احملتاج ُٕٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ)
 (ّٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ِٔٓ/  ٖ( التهذيب )ٕ)
 (َٖٗ( ا٤بطلب العايل )ٖ)
 (َِّ/  َُ( حواري الشركاين )ْٕٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ِِٓ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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( ، كألف النكوؿ  ُصحيح اإليناد)رد اليهْب على طالب ا٢بق . ركاه الدارقطِب ، كقاؿ : 
كها ٰبتهل أف يكوف ٙبرزا ع  اليهْب الكاذبة ٰبتهل أف يكوف تورعا ع  اليهْب الصادقة فبل 

( ، فإف مل يعرؼ ا٤بدعي ٙبوؿ اليهْب إليو بنكوؿ ا٤بدعى ِيقضى بو نع الَبدد كاالحتهاؿ)
 عدـ القضاء على ( ، كال )بلؼ ُبّعليو عرفو القاضي ، كبْب لو أنو إف حلف ايتحق )

ا٤بدعى عليو بالنكوؿ إذا كاف ا٢بق ٤بعْب ، فإف كاف لغّب نعْب كالفقراء ُب الوصية ، فقيل : 
 ( .ْيقضى عليو ُب النكوؿ ، كالصحيح أنو ٰببس حٌب ٰبلف اك يعطي)

والنكول ان يقول : أنا ناكل أو يقول لو القاضي : احلف ، فيقول : ال : ) قولو
يق اكىل إذا قاؿ : قل باهلل ( ، كن  طر ٔتها ُب االنتناع ابتداء كجوابا )( أم لصراحٓ( )أحلف

( ٖ( كنا جـز بو ُب احلف حكاه الرافعي)ٕ، ك٥بذا مل ٱبتلفوا ُب أنو نكوؿ)فقاؿ: ال أحلف
( : ُُ( إنو ليس بنكوؿ( قاؿ الزركشي)َُ( كقاؿ : ) إنو أكضح ن  قوؿ البغوم)ٗع  اإلناـ)

: ) قولو : قل كاهلل ، ليس أنرا (ُّ، قاؿ اإلناـ)بو ُب الكاُب (( جـز ُِ) كنا قالو البغوم)
جازنا كلكنو إنابة كقت ا٢بلف( ، كلو قاؿ : أٙبلف ، فانتنع ال يكوف نكوال ؛ ألنو مل 

                                 
رضػػي اهلل عنػػو  إىل أيب  عهػػر بػػ  ا٣بطػػابحكػػاـ كغػػّب ذلػػك كتػػاب (يػػن  الػػدارقطِب كتػػاب ُب األقضػػية كاألُ)

 (ِٕٔ/  ٖ( ، كضعفو ُب اإلركاء )َْْٗ( )ُّٖ/  ٓنويى األرعرم  )
 (ِْْ/  َُ( النجم الوىاج )ّّٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (ّّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِٖٔ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 (ُُّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٔٔ( التنبيو )ْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُِّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ٔ)
 (َِٗ/  ٓ( الغرر البهية )ّْٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (ْْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )َِٗ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ُٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ُِٓ/  ٖذيب )( التهَُ)
 (ِٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 (ُِٓ/  ٖ( التهذيب )ُِ)
 (ُٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
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( لؤلصحاب ، كذكر ّ( كعزاه ُب البسيط )ِ( كاإلناـ)ُيأنره، بل ايتفههو جـز بو القاضي)
فبل حاجة إىل حكم القاضي بنكولو ، كافههو كبلـ ( كغّبه أنو إف صرح بالنكوؿ ْاإلناـ)

( ُب باب اإلقرار حكاه كجها بعد أف ٔ( : ) لك  اإلناـ)ٓالكتاب ، لك  قاؿ الزركشي)
 ( حكى فيو كجهْب (.ٕصدر كبلنو بانو ال يتم إال بالقضاء ، كقاؿ : إف ا٤باكردم)

اليهْب  : إف يكت بعد عرض( أمٖ)فإن سكت حكم القاضي بنكولو ( : ) قولو
( اليهْب كإ٭با ٰبكم بو إذا مل يظهر كوف ٗعليو فبل بد ن  ا٢بكم بالنكوؿ لّبتب عليو رد /)

 ( .ُُ( ، كيندب عرض اليهْب عليو ثبلثا)َُالسكوت لدىشة أك غباكة ك٫بوٮبا)
ي بعد ( أم : قوؿ القاضي للهدعُِ)، حكم بنكولو( وقولو للمدعي: احلف: ) قولو

، نازؿ ننزلة قولو : حكهت بنكوؿ ا٤بدعي عليو ، فلو أراد انتناع ا٤بدعى عليو: احلف
ا٤بدعى عليو ا٢بلف بعد االنتناع كحكم القاضي بنكولو أك قولو للهدعي : احلف ، مل ٯبب 

: احلف فهل ىو كها لو قاؿ : ( يقلُْ، كإف أقبل على ا٤بدعي ليحلفو كمل /)(ُّإليو)
ا٢بلف حٌب لو ىرب ا٤بدعى عليو ، كإف مل ٯبز ريء ن  ذلك فلو (ُٓ، فيو كجهاف)احلف

                                 
 (ُْٖ/  ُٖ( كفاية النبيو )ُ)
 (ُٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ِ)
 (ّٖٕ( البسيط )ّ)
 (ُٔٔ/ ُٖ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (ِٕٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 ( ٕٖ/ ٕ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 (ُّٕ-ُّٔ/ ُٔا٢باكم )( ٕ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 / أ [ ن  ج ِِٗ( ]ٗ)
 (ُٔٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ُْٔ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )َُ)
 (ُٕٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْْ/  ٕ( الوييط )ُُ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٓٓٓ/  ْ( الديباج )ُِٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ُّ)
 ن  ب / أ [ ُِٓ( ] ُْ)
 (ِِّ/  َُ( ا٤بعتهد : ا٢بكم بالنكوؿ . ٙبفة احملتاج )ُٓ)
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قبل ا٢بكم بنكولو كقبل عرض اليهْب على ا٤بدعي مل يك  للهدعي أف ٰبلف اليهْب ا٤بردكدة 
( : ّ( كغّبه ، قاؿ الرافعي)ِ( إذا عاد ، كذا أطلقو البغوم )ُ، ككاف للهدعي عليو ا٢بلف /)

تنع ن  العود إىل اليهْب ) كنقتضاه التسوية بْب التصريح بالنكوؿ كبْب السكوت حٌب ال ٲب
ُب ا٢بالْب ال بعد ا٢بكم بالنكوؿ أك بعد عرض اليهْب على اليهْب على ا٤بدعي( ، كأرار إىل 

 احتهاؿ ُب التصريح .
( أم : ألف ا٢بجة اليهْب كقد كجدت ْ)واليمين المردودة في قول كبينة ( : ) قولو

( ٕ( كالبغوم)ٔالو الركياين)( ، كنقتضاه أنو ننصوص ، كليس كذلك بل ٨برج كها قٓننو)
( ألف بنكولو يوصل إىل ا٢بق فأربو ٖ( ) وفي األظهر كإقرار المدعى عليوكغّبٮبا ، ) 

 (.ٗإقراره )
( أم : بناء َُ)فلو أقام المدعي عليو بعدىا بينة بأداء أو إبراء لم تسمع( قولو : ) 

(، كإف قلنا باألكؿ ُُو بإقراره  )على أهنا كاإلقرار  ، ك٥بذا أتى بالفاء ألنو يكوف نكذبا لبينت
( ، كقد صححا ٠باعها قبيل السبب الثالث ُّ( كالنوكم ىنا)٠ُِبعت ، كذا قالو الرافعي)

( بالصواب ؛ ألنو ِ( : ) إنو األصح ( ، كعرب الزركشي)ُ( ، كقاؿ البلقيِب)ُْن  ا٤برجحات)
                                 

 / ب [ ن  أ ُُْ( ] ُ)
 ( ِِٓ/  ٖ( التهذيب )ِ)
 (َُِ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٕٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٓ/  ْ( التدريب )ٓ)
 (ُِّ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٔ)
 (ِِٓ/  ٖ( التهذيب )ٕ)
 (َٖٓلطالبْب )( ننهاج اٖ)
 (ّٓٔ - ّْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٗ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّّْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٗٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
 (ُُِ/ ُِ( العزيز )ُِ)
 (ْٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (ُٔ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِّٖ/ ُّ( العزيز )ُْ)
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( ، كقد حكى ّ) ، كالبينة رهدت بأنر ٙبقيقي فيعهل ٗبقتضاىاٙبقيقيإقرار تقديرم ال 
( البناء السابق ع  ريخو القاضي ٍب قاؿ : ) كعندم أهنا تسهع ، كإف قلنا : إف ْالبغوم)

 (ٓٲبْب الرد كاإلقرار ؛ ألنو ليس بصريح إقرار (.)
( أم : أك قاؿ : ال أريد ٔ)فإن لم يحلف المدعي ولم يتعلل بشيء( : ) قولو
( أم : ُب ىذا اجمللس كغّبه ٕ)لخصم ( ) سقط حقو من اليمين وليس لو مطالبة اا٢بلف 

على  الدعول( ، نعم إف كانت لو بينة ٲبك  ن  ٖ، كيصّب انتناعو كحلف ا٤بدعى عليو)
( ، كقيل : إذا عاد ُب ٦بلس آ)ر كادعى ٠بع َُ( كالركضة)ٗالصحيح ُب الشرح الصغّب)

( كصرح ُِللعراقيْب كالركياين كا٥بركم) (ُُكٰبلف إف نكل ا٤بدعى عليو كعزاه الرافعي)
( بأف ٦برد االنتناع نكوؿ كإف مل يصرح بو كانو ال يتوقف على ا٢بكم بو ، كقيل : ُّالرافعي)

( أنو ال ٰبكم ُٓ( ، كرجح ا٤باكردم)ُْال يصّب ناكبل ع  ٲبْب الرد إذا مل يصرح بالنكوؿ )

                                 

 (ِٕٓ/  ّالفتاكم )( ٙبرير ُ) =
 (َّٓ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 (َْٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّ)
 ( ِِّ/  ٖ( التهذيب )ْ)
(  كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )كأرار بقولو: )بأداء أك إبراء( إىل أف التصػوير ُب الػدي ، فػإف كػاف ا٤بػدعى ٓ)

دعي، فحلف ٍب أقاـ بينة با٤بلك .. ٠بعت، أفٌب بو علهاء العصر. دنػّبم ( عيننا، فرد ا٤بدعى عليو على ا٤ب
 (ِْٔ/  َُالنجم الوىاج ) 

 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (ُّّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 (ِٔ/ ُِ( ركضة الطالبْب )َُ)
 ( ُِِ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 (ُِْ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُِ)
 ( ُِِ/ ُّ( العزيز )ُّ)
 (َُْ/  ُٖ( كفاية النبيو )ِْٓ/  ٕ( الوييط )ُْ)
 (ُّٕ/ ُٔ( ا٢باكم )ُٓ)
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كوؿ ا٤بنكر حق لغّبه ، كعلى ىذا عليو بالنكوؿ كإف حكم على ا٤بنكر ، كفرؽ بأنو يتعلق بن
لو أف ٰبلف نٌب راء كيستحق ، كمشل إطبلقو نا لو يكت لك  ُب تعليق البغوم ال تبطل 

( : ) ليس لو رد اليهْب ُدعواه ٖببلؼ نا لو يكت ا٤بدعي عليو ، كقاؿ ا٤بركذم ُب تعليقو)
 دكر ( .على ا٤بدعي عليو إذ اليهْب ا٤بردكدة ال ترد ؛ ألف ردىا يؤدم إىل ال

( ألنر عهر رضي اهلل ِ( ) وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهلقولو : ) 
 ( .ّعنو ُب كتابو أليب نويى بذلك . ركاه الدارقطِب)

( ألهنا ندة قريبة ُب قواعد الشريعة ، كُب الزيادة عليها إضرار ْ) ثبلثة أيام (قولو : ) 
( ، ٕف اليهْب حقو فلو حقو إىل أف يشاء كالبينة)( ألٔ)وقيل : أبدا ( ، ) (ٓبا٤بدعى عليو)
( ، كالذم أكرده َُ( ، كمل يرجح ُب الشرحْب)ٗ( : ) رجح األكؿ ُب احملرر)ٖقاؿ الزركشي)

 ( (.ُُٝبهور العراقيْب كغّبىم الثاين ، كىو ظاىر نص األـ)
( ُِ)وإن استمهل المدعي عليو حين استحلف لينظر حسابو لم يمهل ( قولو : ) 

ال ٲبهل على األصح إال برضى ا٤بدعي عليو ؛ ألنو نقهور ٧بهوؿ على اإلقرار أك اليهْب يعِب 
( أم للحاجة ، ُ)وقيل ثبلثة (( ) ُّ، ٖببلؼ ا٤بدعي فإنو ٨بتار ُب طلب حقو أك تأ)ّبه)

                                 
 (ِِٗ/  ٓ( حارية العبادم على الغرر البهية )ِْٔ/ َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
رضػػي اهلل عنػػو  إىل أيب  عهػػر بػػ  ا٣بطػػابن  الػػدارقطِب كتػػاب ُب األقضػػية كاألحكػػاـ كغػػّب ذلػػك كتػػاب ( يػػّ)

 ( ُْْٕ( )ّٕٔ/  ٓنويى األرعرم )
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٔٓٓ/  ْ( الديباج )ّٔٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ٓ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ّْْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٓٔ/  ْزاد احملتاج ) (ٕ)
 (ّْٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (َٗٓ( احملرر )ٗ)
 (ِْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُِّ/ ُّ( العزيز )َُ)
 ( ّٗ/ ٖ( األـ )ُُ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ّٗٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّ)
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عها إذا  (ّ) لينظر حسابو (( ، كاحَبز بقولو : ) ِكال يزاد عليها كيبل يتضرر ا٤بدعي)
 ( .ْبينة على دافع ن  أداء أك إبراء فإنو ٲبهل ثبلثا )ايتههل ليقيم ال
( عبارة ٓ)ولو استمهل في ابتداء الجواب أمهل إلى آخر المجلس ( قولو : ) 

( إف ٖ( كأصلها ع  ا٥بركم)ٕ( : ) ذكر أنو ٲبهل ( ، كمل ٯبـز بو ، كحكاه ُب الركضة)ٔاحملرر)
ليو كىو غّب ٧بتاج إليو فإنو نا ايتههل ( : ) يعِب ا٤بدعى عَُ( )ٗراء ، قاؿ ُب التحرير /)

إال كىو يشاء كإف كاف نراده إف راء ا٤بدعي فبل فا دة فيو ، كقاؿ ُب التعليقة : إف راء 
( ٨بالف ٤با يظهر ن  كبلـ الشافعي ُِ( : ) نا قالو ا٥بركم)ُُالقاضي ( ، قاؿ ريخنا)

توجهت إليو فيحتاج إىل ا١بواب على الفور  الدعولكاصحابو ك٤بقتضى القواعد فإف 
( بأنو ال يلـز ُّ، كجـز ُب التنبيو) كاإلنهاؿ إىل آ)ر اجمللس توقيت ال دليل عليو ( انتهى

( ع  اب  ُْا٤بدعي إنظاره ، كىو رانل اليتههالو ُب ا١بواب كُب اليهْب ، كنقل الزركشي)
إنهالو ُب اليهْب ثبلثة أياـ بعد  ( أف نقتضى نا ذكره صاحب التهذيب كغّبه ن ُٓالرفعة)

 إنكاره للحق اف ٲبهل ىنا أيضا .
                                 

 (َٖٓلبْب )( ننهاج الطاُ) =
 (ِّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٖٔ/  ِ( فتح الوىاب )ِ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٓٔ - ّٓٔ/  ِ( حارية البيجورم )ّٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َٗٓ( احملرر )ٔ)
 ( ْٕ-ْٔ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ُْٗ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٖ)
 / ب[ ن  ج ِِٗ( ]ٗ)
 (ْٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ُْٗ/  ُ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُِ)
 (َْٔ( التنبيو )ُّ)
 (ّٔٓ( السراج الوىاج للرزكشي )ُْ)
 (ّٖٗ( ا٤بطلب العايل )ُٓ)
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ومن طولب بزكاة فادعى دفعها إلى ساع آخر أو غلط خارص وألزمناه قولو : ) 
( يعِب ن  طولب بزكاة فادعى ُ( ) اليمين فنكل وتعذر رد اليمين فاألصح أنها تؤخذ منو

ٰبلف كجوبا ، فنكل كتعذر رد اليهْب على نسقطا كدفع لساع كاهتهو الساعي ، قلنا : إنو 
كا كجوزنا النقل ففيها السلطاف أك الساعي فيها إذا مل ينحصر ا٤بستحقوف ُب البلد أك ا٫بصر 

، قاؿ األكثركف: ليس حكها بالنكوؿ لك  (ِ: أصحها أهنا تؤ)ذ ننو للحاجة)يفعل أكجو
( الزكاة ٗبقتضى ّنا /)قضيتو نلك النصاب كنضي ا٢بوؿ الوجوب فإذا مل يثبت دافع أ)ذ

( ، كثالثها : ٰببس حٌب يقر أك ٓ: ال يطالب بشيء إذ مل يقم عليو حجة)(، كالثاينْاألصل)
( ، كنراد ا٤بصنف بإيراد ا٤بسألة أنو قد يتعذر الرد فنقضي بنكوؿ ا٤بدعى عليو ٰٔبلف)
قاؿ: أيلهت  إذا ، كىو ناؿ ع  ىذا ا٤بثاؿ إىل نثاؿ ا١بزية، كلو عد(ٖ( اب  القاص )ٕعند)

، فإف األصح كاف التفريع فيو جاريا على األصح، كقاؿ العانل : بعد ٛبانها ؛ لقبل ٛباـ السنة
 (.ٗأنو ٰبلف إٯبابا كأنو إذا نكل يقضى عليو با١بزية )

( يعِب : ال َُ)لم يحلف الولي (  ولو ادعى ولي صبي دينا لو فأنكر ونكل: ) قولو
) وقيل : ( ُُق لئلنساف بيهْب غّبه نستبعد فيوقف للبلوغ)ترد اليهْب عليو ؛ ألف إثبات ا٢ب

                                 
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّٖٓ/  ْ)( بداية احملتاج ّٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 / ب [ ن  ب ُِٓ( ] ّ)
 (َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َْٔ/  ْ( التدريب )ْ)
 (ُٖٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٓ)
 ( ُّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِٕ( ركضة ا٢بكاـ )ٔ)
 ( ُب ب : عنوٕ)
( : )ألف نقتضػػػى ِْٖ/  َُالػػػنجم الوىػػػاج )( ، كػػػذا ُب النسػػػخ الػػػثبلث كُب ِٖٓ/  ُ( أدب القاضػػػي )ٖ)

ػا بػالنكوؿ،  نلك النصاب كنضي ا٢بػوؿ الوجػوب، فػإذا مل يػأت بػدافع .. أ)ػذنا الزكػاة ، كلػيس ىػذا حكهن
 )بلفنا الب  القاص (.

 (َْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕٓٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٕٓٓ/  ْاج )( الديبَْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
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وقيل إن ادعى ( ِ: ترد عليو ؛ ألنو ا٤بستوُب كالصيب ليس أىبل لليهْب)( أمُ)يحلف ( 
نراده إف ادعى ثبوتو بسبب بارره بنفسو ردت عليو ، كإال فبل ،  (ّ)مباشرة سببو حلف

( : ٓ( قاؿ الزركشي )ْنايل)كرجحو أبو ا٢بس  العبادم كبو أجاب السر)سي ُب األ
( ُب الصداؽ ع  األصحاب ، كنص عليو الشافعي ُب ٔ)كالصواب ترجيحو فقد نقلو الرافعي)

( ، كنوضع ا٣ببلؼ إذا مل يبلغ الصيب قبل ا٢بلف ، فإف بلغ حلف كال ٰبلف الويل ببل ٕاألـ)
 ( كٯبيء ىنا نثلو (.ٗ( ىناؾ ع  البغوم)ٖ)بلؼ كها نقلو الرافعي)

و : ن  نات كال كارث لو كادعى القاضي أك ننصوبو دينا لو على رجل كحده ُب ) قول
تذكرتو فأنكر ا٤بدعي عليو كنكل فاألصح أنو ال يقضي بالنكوؿ بل ٰببس ليحلف أك يقر ( 

(َُ(. )ُُ). 

 فصل 
( اعلم أنو ُّ() ( وأقام كل واحد منهما بينة سقطتاُِ) ادعيا عينا في يد ثالث /)

س لواحد ننهها بينة ٰبلف ا٤بدعى عليو ٲبينا لكل كاحد ننهها إف ادعاىا إذا ادعيا ذلك كلي
أقاـ كل كاحد ننهها  ( ، فإفُ، كإف أقاـ أحدٮبا بينة على نا يدعيو قضي لو )(ُْلنفسو )

                                 
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّْْ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٖٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ُْٓ - َْٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 (ّّٖ/  ٖ( العزيز )ٔ)
 (ْٖ/ ٔ( األـ )ٕ)
 (ّّٖ/  ٖلعزيز )( اٖ)
 (ُِٓ - ُُٓ/  ٓ( التهذيب )ٗ)
 ( مل أجدىا ُب ا٤بنهاج .َُ)
 (ِّٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُُ)
 / أ [ ن  أ ُِْ( ] ُِ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُِٔ/  ْ( إعانة الطالبْب )َِٓ( أدب القضاء للغزم )ُْ)
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؛ ألهنها نتناقضتا ا٤بوجب كال ترجيح فأربها الدليلْب إذا بينة فقوالف: أظهرٮبا أهنها يتساقطاف
( ، كنسب للقدمي كجعلو ِفعلى ىذا كأنو ال بينة كيصار إىل التحليف )تعارضا كال نرجح ، 

( : ) كليس كذلك ، فقد حكاه البندٯبي ْ( ٩با يفٌب بو على القدمي ، قاؿ الزركشي)ّالرافعي)
 ( ( .ٔ( كالبويطي)ٓع  نص األـ)

( اإلنكاف ٖ( أم : صيانة ٥بها ع  اإليقاط بقدر /)ٕ)وفي قول تستعمبلن (: ) قولو
( ، ٍب قيل : َُ( ُب يده التفاؽ البينتْب على أهنا ليست لو )ٗلى ىذا تنزع العْب ٩ب  ىي)فع

، كإف تكاذبتا يقطتا بأف ال ٲبك  ا١بهع بتأكيلالقوالف فيها إذا مل تتكاذب البينتاف صرٰبا 
ا٤بصنف ُب   ، ٍب ررع(، كإف أنك  ا١بهع فليس تكاذباُُقطعا ، كاألرهر طردٮبا ُب ا٢بالْب)

: ٘بعل بينهها نصفْب ٤با ركل أبو ( أمُِ): تقسم ( ففي قول: ) االيتعهاؿ فقاؿ كيفية
( ) أف رجلْب ا)تصها إىل ريوؿ اهلل ُْ( كا٢باكم ع  أيب نويى )رضي اهلل عنو()ُّداكد)

نيب صلى اهلل صلى اهلل عليو كيلم ُب بعّب ، فأقاـ كل كاحد ننهها بينة أنو لو ، فجعلو ال
 .عليو كيلم بينهها (

                                 

 (ِّٔ/  َُ( حواري الشركاين )ُّٔ/  ّ( األنوار )ُ) =
 (ّٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِّٔالب  أيب الدـ ) ( أدب القضاءِ)
 (ُِٗ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ّْٓ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 ( َٖٓ/ ٕ( األـ )ٓ)
 ( ََُٗ - ََُٖ( ٨بتصر البويطي )ٔ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 / أ [ ن  ج ِّٗ( ] ٖ)
 ( ُب أ ىو ٗ)
 (ّٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٖٓٓ/  ْ( الديباج )َُ)
 (ّٔٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ُّٔ/  ٖالسراج على نكت ا٤بنهاج ) (ُُ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ُّٓٔ-ُّّٔ( ) َُّ/ ّ( ين  أيب داكد كتاب األقضية باب الرجلْب يدعياف رياا كليس ٥بهػا بينػة )ُّ)

 (ِّٕ/  ٖ( كضعفو األلباين ُب اإلركاء )ٓٗ - ْٗ/ ْ( كا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ   ) 
   ج ( زيادة نُْ)
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( أم : كيأ)ذىا ن  )رجت قرعتو ٤با ركل أبو داكد ُ( ) وفي قول : يقرع: ) ولوق
( ) أف )صهْب أتيا إىل النيب ّ( كالشافعي ُب القدمي ع  يعيد ب  ا٤بسيب)ُِب ا٤براييل)

ها كقضى ٤ب  )رج السهم لو صلى اهلل عليو كيلم كأتى كل كاحد ننهها بشهود فأيهم بينه
( ، كالثاين : نعم ، ْقوالف ، أحدٮبا : ال كالقرعة نرجحة لبينتو) ، كُب احتياجو إىل ٲبْب( 

( ، قاؿ ٓكالقرعة ٘بعل أحدٮبا أحق باليهْب ، ٰبلف أف رهوده رهدكا با٢بق ٍب يقضى لو)
: ) ) الذم ُب األـ يقتضي تصحيح ا٢بلف ؛ ألنو اقتصر عليو ، كمل ٰبك غّبه (، (ٔالبلقيِب)

 ذم يظهر ترجيح ا٢بلف( ( . كاحتج لو ، كُب التوريح : ) ال
( ألف إحداٮبا كاذبة بزعم  ٕ)وفي قول : يوقف حتى يتبين أو يصطلحا ( : ) قولو

( ، ) كمل يرجح الرافعي ٖكل ننهها فيوقف ، كها لو زكجها كلياف نرتبا كنسي السابق)
بو كالنوكم رياا ن  أقواؿ االيتعهاؿ ، كالراجح الوقف  كها يقتضيو كبلـ ا١بههور ، كجـز 

( : ) ظهر ُُ( ، كقاؿ البلقيِب)َُ( كاإلينوم)ٗالرافعي ُب باب التحالف (. قالو الزركشي)
ن  كبلـ الشافعي ُب ا١بديد كالقدمي أف القوؿ بالقرعة أصح ن  القوؿ بالقسهة ( كأجاب 
القا لوف بالتساقط ع  ا٢بديث بأف أبا داكد ركل أيضا كال بينة ٥بها ، كبأنو ٰبتهل أف يكوف 

ُب أيديهها فأبطل البينتْب كقسم بينهها ، كع  نريل يعيد بأنو ٰبتهل أف يكوف  ا٤بدعى
                                 

 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِٕٕ/  ٖ( كصحح إريالو ُب اإلركاء )ّٖٗ( ركاه أبو داكد ُب ا٤براييل )ِ)
( يعيد ب  ا٤بسيب ب  حزف أبو ٧بهد القرري ا٤بخزكني اإلناـ العلم عامل أىل ا٤بدينة  كأحد الفقهاء السػبعة  ّ)

 ىػ ( . ْٗ) ت :
 (ُّٔ/ ُٓ( الواُب بالوفيات )ُُٔ/  ِة األكلياء )( حليُُٗ/  ٓترٝبتو ُب : طبقات اب  يعد )

 ( َِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٓٔ/  ُّ( البياف )ْ)
 (ّْٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِّْ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ٖٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٔ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ِّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 (ْٓٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٗ)
 (ُِْ/  ٗ( ا٤بههات )َُ)
 (ٕٕٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
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، كىذا كلو إذا مل يقر صاحب اليد ألحدٮبا قبل إقانة البينة ، (ُالتنازع ُب عتق أك قسهة)
 ( .ِفإف أقر لو قبل إقراره كصار ا٤بقر لو صاحب يد أك بعدىا حكم للهقر لو با٤بلك)

( أم ُب أيديهها ّ)يدىما وأقاما بينتين بقيت كما كانت ( ولو كانت فيقولو : ) 
تفريعا على الصحيح كىو التساقط إذ ال نستحق ٥با غّبٮبا كليس أحدٮبا بأكىل ن  اآل)ر 

ٯبعل بينهها كال ٯبيء قوؿ الوقف إذ ال نعُب  القسهة، فعلى قوؿ (، فإف قلنا يستعهبلفْ)
( ، ٔ، كُب ٦بي قوؿ القرعة كجهاف ىذه طريقة الفوراين كالغزايل)(ٓاليد )للوقف نع ثبوت 

ٯبعل ا٤باؿ بينهها ؛ ألف بينة كل كاحد  -( ٖ( كالبغوم)ٕكهبا قاؿ اب  الصباغ) -كالثانية : 
ننهها ترجحت فيها بيده ، كال ٘بيء األقواؿ ؛ ألف ٧بلها إذا )لت البينتاف ع  الَبجيح ، 

ن  الطريقْب بقاء ا٤باؿ ُب يدٮبا كها كاف ، ك٧بل ا٣ببلؼ أف تشهد   ( للفتولٗكا٢باصل /)
كل بينة ٔبهيع البينة لصاحبها ، فأنا إذا رهدت بالنصف الذم ىو ُب يد صاحبو ، 
فالبينتاف مل تتواردا على ريء كاحد كال ٯبيء قوؿ التعارض ، فيحكم القاضي لكل ننهها ٗبا 

أيضا كها كاف لك  ال ٔبهة التساقط كال بالَبجيح ُب يد صاحبو ، كيكوف ا٤باؿ ُب يدٮبا 
 ( .َُباليد )

( ُُ)ولو كانت في يده وأقام غيره بها بينة وىو بينة قدم صاحب اليد (قولو : ) 
( ، كيقضى لو هبا ببل )بلؼ كها قالو ُب ُِأم : تقدـ بينتو ن  غّب ٲبْب على األصح )

                                 
 (َْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖٓٓ/  ْ( الديباج )ُ)
 (ِْٕ/  ٓ( حارية ا١بهل )َْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ُٖٗٓ/  ْ( عجالة احملتاج )َُُٖ/  ْ( ٙبفة اللبيب )ْ)
 (َْٕ/  ْ( التدريب )ّٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (ِّْ/  ٕ( الوييط )ٔ)
 (ََُ - ٗٗ( الشانل )ٕ)
 (ِّْ/  ٖ( التهذيب )ٖ)
 / أ [ ن  ب ُّٓ( ]ٗ)
 ( ّٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َُ)
 (َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِّٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٖٗ/  َِ( تكهلة اجملهوع )ُِ)
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اعيا دابة كأقاـ كل كاحد ننهها بينة أهنا الذ)ا ر ٤با ركل الدارقطِب ك البيهقي أف رجلْب تد
( ، كألهنها ايتويا ُب ُدابتو فقضى هبا ريوؿ اهلل صلى اهلل عليو كيلم للذم ىو ُب يده)

( ، ك٧بل تقدٲبو نا ِإقانة البينة كترجحت بينتو بيده فيحكم لو كها لو انفرد باليد كال بينة)
كأقاـ عليو بينة قدنت بينة ا٣بارج كها إذا مل يقل ا٣بارج : ارَبيتو ننك ، فإف قاؿ ذلك 

( غصبو ننو أك ايتعارة أك ايتأجر ّييأٌب ، كُب نعناه نا إذا أقاـ ا٣بارج بينة بأف الدا)ل /)
( ، كاقتضى إطبلقو أنو ال يشَبط ُب ٠باع بينة صاحب اليد أف يبْب يبب ا٤بلك ن  رراء ْ)

( ، كال فرؽ ُب ٓأيضا كىو األصح فيهها)أك إرث ك٫بوه ، كأنو ال يشَبط ُب ٠باع بينة ا٣بارج 
صاحب ( ، لٕ)وال تسمع بينتو إال بعد بينة المدعي ( ( بينة صاحب اليد: ) ٔ)ترجيح()

 :اليد ُب إقانة البينة أحواؿ
ب ؛ ألف ا٢بجة إ٭با تقاـ أحدىا أف يتهها قبل أف يدعي عليو ، فبل تسهع على ا٤بذى 

 .( ٖ: تسهع لغرض التسجيل) على )صم، كقي
، كالصحيح أيضا عدـ ٠باعها ؛ ألف ا٣بارج البينةكقبل إقانة  الدعولالثاين بعد 

( ، كرجح ٗاألصل، فاألصح ٠باعها لتعرض يده للزكاؿ فتهس ا٢باجة إىل تأكيدىا)
 ( عدـ السهاع كقاؿ : ) إنو نقتضى نص األـ (.َُالبلقيِب)

                                 
( ّّٕ/  ِٓب كتاب ُب األقضية كاألحكػاـ كغػّب ذلػك كتػاب عهػر إىل أيب نويػى األرػعرم )( ين  الدارقطُ)

كالبينػػات بػػاب ا٤بتػػداعيْب يتنازعػػاف رػػياا ُب يػػد أحػػدٮبا  ( كالسػػن  الكػػربل للبيهقػػي كتػػاب الػػدعولْْٕٕ)
اهلل عنو ، كضعفو اب  حجػر ( ع  جابر رضي ُِِِّ( )ِّْ/  َُكيقيم كل ننهها على ذلك البينة )

 (ِّّٓ/  ُٔب التلخيص ا٢ببّب )
 (ّٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )َْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِ)
 / ب [ ن  ج ِّٗ( ]ّ)
 (ِْٗ/  ٓ( الغرر البهية )َْٕ/  ْ( التدريب )ْ)
 ( ُّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ)
 ( ياقط ن  ج ٔ)
 (َٖٓالطالبْب ) ( ننهاجٕ)
 (َْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 (ّٕٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ٗٓٓ/  ْ( الديباج )ٗ)
 (ٕٗٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
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( ، كعبارة ا٤بصنف تشهل الثالث ُء تسهع قطعا ): بعد تعديلها قبل القضاالرابع
 ( .ّ)(، كاألكؿ كالثاين بعدنوِكالرابع )بالسهاع()
ولو أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة بملكو مستندا إلى ما قبل إزالة يده قولو : ) 

( أرار إىل حالْب آ)ري  ، أحدٮبا : ْ( ) واعتذر لغيبة شهوده سمعت وقدمت وقيل : ال
( قبل إزالة يده ٓها حٌب يقضي القاضي كيسلم ا٤باؿ إليو ، فإف أيند ا٤بلك )إليو()أف ال يقيه

( ٫بوىا ٕ( ، كاعتذر بغيبة الشهود ك /)ٔكها قالو اإلناـ)  الدعول، أم : كايتدانتو إىل كقت 
ع ؛ ألف تلك اليد ففي ٠باع بينتو كتقدٲبها باليد ا٤بزالة بالقضاء كجهاف ، أحدٮبا : ا٤بن

( ، كأصحها ٠باعها كينقض القضاء األكؿ ؛ ألهنا إ٭با ٖنقتضى بزكا٥با فبل ينقض القضاء )
( ، كا٢باؿ الثاين : أف يقيهها بعد القضاء للهدعى ٗأزيلت لعدـ ا٢بجة كقد ظهرت ا٢بجة)

أزيلت )  ( ، كقولو :َُكقبل التسليم إليو فوجهاف نرتباف ، كأكىل بالسهاع لبقاء اليد حسا )
( عها ُِ( ) مستندا( يشهلها ؛ ألنو يعم زكا٥با حسا كحكها ، كاحَبز بقولو : ) ُُ) يده (

( كايتشكلو ُّلو رهدت ٗبلك غّب نستند فإهنا ال ترجح ألهنا بينة )ارجة . قالو  اإلناـ)
( بأف زكاؿ اليد نعلـو كقد حصل بقياـ البينة ا٤بلك فالَبجيح حاصل كاألصل ُْاب  األيتاذ)

                                 
 (ِٕٖ/  ِ( فتح الوىاب )ْٖٔ( غاية البياف )ُ)
 ( ياقط ن  ب ِ)
 (ّٖٗ( بياف غرض احملتاج )ّ)
 ( ُٖٓ – َٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
 (ٕٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 / ب [ ن  أ ُِْ( ]ٕ)
 (ّْْ/  َُ( النجم الوىاج )َّٓ/  ِ( فتاكل السبكي )ٖ)
 (ّٗٔ - ّٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٔٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ٗ)
 (َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٕٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
 (ِّٗ/  َُ( حواري الشركاين )ُْ)
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( عها لو ِ( ) ببينة( : ) كىو ظاىر ( ، ) كاحَبز بقولو : ) ُـ غّبه ، قاؿ الزركشي)عد
(  واعتذر لغيبة شهودهأزيلت بقضية نكولو كحلف ا٤بدعي فإهنا ال تسهع ، كقضية قولو : ) 

( ارَباط ذلك للسهاع ، كمل يتعرض لو ٝباعة ُب التصوير ، كعلى نقتضاه فبل تنتفي ّ)
و عبارتو ، بل لو ادعى ا١بهل بالبينة أك أهنا ، ىل تسهع ننو نع ا٣بصونة كها تقتضي

 .(ْحضورىا ؟ الظاىر أف ا٢بكم كذلك ( ، قالو الزركشي .)
ولو قال الخارج : ىو ملكي اشتريتو منو ، فقال أي الداخل : بل ملكي قولو : ) 

( ، كلو ٔنتقاؿ )( أم قدنت بينة ا٣بارج لزيادة علهها باالٓ( ) ، وأقاما بينتين قدم الخارج
، قدـ الدا)ل ؛ ألنو عند اإلطبلؽ ٣بارج ا٤بلك، كقالت بينة الدا)ل: ارَباه ننوأطلقت بينة ا

، كال تزاؿ يده قبل إقانتو البينة على الصحيح ؛ ألف البينة إذا كانت (ٕنقدـ فههنا أكىل)
ف بينتو غا بة مل لو زعم أ حاضرة فالتأ)ّب إىل إقانتها يهل فبل نعُب لبلنتزاع كالرد ، نعم

، كىذه تعلم ٩با ذكره (ٖ، بل يؤنر ُب ا٢باؿ بالتسليم ٍب إف ثبت نا يدعيو ايَبد )يتوقف
 ا٤بصنف ن  باب أكىل .

( أم : ٗ)ومن أقر لغيره بشيء ثم ادعاه لم تسمع إال أن يذكر انتقاال ( قولو : ) 
طلب ننو اليـو كيستصحب نا ن  ا٤بقر لو ؛ ألنو نؤا)ذة بإقراره ا٤بتقدـ ، فإف ن  أقر أنس ب

 .( ، ىذا ىو ا٤بشهورَُأقر بو إىل أف يثبت االنتقاؿ)
ومن أخذ منو مال ببينة ثم ادعاه لم يشترط ذكر االنتقال في األصح ( : ) قولو

                                 
 (ُٓٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٓٓ( السراج الوىاج للزركشي )ْ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُِٔالسراج الوىاج للغهراكم )( ِٕٗ( أدب القضاء الب  أيب الدـ )ٔ)
 (ُْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٕٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٕ)
 (ّْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٖ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )َٔٓ/  ْ( الديباج )َُ)
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( ّ، فإنو إذا أقاـ بينة نطلقة ٠بعت قطعا كها تسهع )بينة()(ِ( إ٢باقا لو باألجنيب )ُ)
( لؤلكثري  ، كالثاين : البد ن  ذكر ٓن  يده ، كعزاه اإلناـ) ( بعد انتزاع العْبْالدا)ل /)

وأزيلت يده ( ، كىذه ن  صور قولو : ) ٕ( كها لو أقر)ٔن  يلقى ننو نؤا)ذة لو )بالبينة()
( التلقي أف يقوؿ ٗ( فكاف األحس  أف يذكرىا عقبها كىل يكفي ُب دعول /)ٖ) ببينة (

  بياف السبب ؟ قاؿ القاضي أبو ننو بسبب صحيح أـ ال بد ن َُانتقل )إيل(
( : ) أفٌب فيها فقهاء ٮبداف بالسهاع كها لو عينوا السبب ، ككذا أفٌب ا٤باكردم ُِ()ُُيعد)

كالقاضي أبو الطيب ، كنيلي إىل أهنا ال تسهع نا مل يتبينوا ، كىي طريقة القفاؿ كغّبه ؛ ألف 
 أيباب االنتقاؿ ٨بتلف فيها بْب أىل العلم ( .

( أم : بل ُّ)لمذىب أن زيادة عدد شهود أحدىما ال ترجح ( وا: ) قولو
( ، كعبارتو تقتضي ترجيح القطع بذلك كٞبل القدمي ُْيتعارضاف لكهاؿ ا٢بجة ُب الطرفْب)

(طريقة ُٔ( ع  األكثري  ، كرجح الرافعي )ُٓعلى حكاية نذىب الغّب ، كحكاه ا٤باكردم)

                                 
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّْٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 / ب [ ن  ب ُّٓ( ]ْ)
 ( ٗٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 ( ياقط ن  ج ٔ)
 (ّٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 / أ [ ن  ج ِْٗ( ]ٗ)
 ( ياقط ن  بَُ)
 ( ُب ب : أبو يعيد ُُ)
 (َٖٔ - َٕٔ/  ُؼ على غوانض ا٢بكونات )( اإلرراُِ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُٔٓ/  ْ( الديباج )َّٔ( ركضة ا٢بكاـ )ُْ)
 (َّٕ/ ُٕ( ا٢باكم )ُٓ)
 (ِِّ/ ُّ( العزيز )ُٔ)
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انب ن  زاد عدد رهوده ؛ ألف القلب إىل القولْب : ا١بديد أنو ال ترجيح ، كالقدمي يرجح ج
قو٥بم أنيل ، ) كلو ا)تصت إحدل البينتْب بزيادة كرع أك فقو جرل الطريقاف ( . قالو 

 (.ُالرافعي )
( أم : ِ( ) وكذا لو كان ألحدىما رجبلن أي : ولآلخر رجل وامرأتان: ) قولو

( ، ْحد ننهها باالتفاؽ )( كاّٯبرم الطريقاف ، كا٤بذىب عدـ الَبجيح لقياـ ا٢بجة بكل)
 ( .ٓكالثاين : طرد القولْب حكاه الفوراين)

( ألهنا ٔ)فإن كان ألحدىما شاىد ويمين رجح الشاىدان في األظهر ( : ) قولو
حجة باإلٝباع كالشاىد كاليهْب ٨بتلف فيو ، كألف الذم ٰبلف نع راىده بصدؽ نفسو 

( ، كالثاين : ٕه فهو أبعد ع  التههة)فحجتو ٍب بقولو ، كالذم يقيم الشاىدي  يصدقو غّب 
( ، كُب اإلبانة كالبسيط أف القولْب ُب ٖيتعادالف ؛ ألف كبل ننهها حجة كافية ُب ا٤باؿ)

ا١بديد ، ك٧بل األظهر نا إذا مل يك  لصاحب الشاىد كاليهْب يد ، فإف كاف قدـ الشاىد 
 ( .ٗكاليهْب على األصح)

ن سنة ولآلخر من أكثر فاألظهر ( ألحدىما بملك مَُولو شهدت): ) قولو
يح أيبقهها تارٱبا قولْب ( ُب ا٤بسألة طريقاف : أرهرٮبا أف ُب ترجُُ)ترجيح األكثر ( 

األ)رل فيتساقطا ُب  : الَبجيح ؛ ألهنا انفردت بإثبات ا٤بلك ُب زناف ال تعارضها فيوأظهرٮبا

                                 
 (ِِّ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ُب ج : لكل ّ)
 (ُّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ْ)
 (ْٔٗ/  ُٗ( كفاية النبيو )ُِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُُٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٗ/  ْ( التدريب )ٕ)
 (ُّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٖ)
 (ُِٔٔ/  ّ( أإليعاد )ِٖٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 ( ُب ج : رهد َُ)
 (ُٖٓهاج الطالبْب )( ننُُ)
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يتعارضاف ؛ ألف ا٤بقصود ( ، كالثاين ُ، كيثبت نوجبها فيها قبل ٧بل التعارض)٧بل التعارض
( ، كالطريقة الثانية : القطع بالتعارض ، كاعَبض على ِإثبات ا٤بلك ُب ا٢باؿ كقد ايتويا فيو)

( أنو ال يقدـ ُب ا٤باؿ بسبق التاريخ ، كأف ّالرافعي كالنوكم بأهنها رجحا ُب باب اللقيط)
ظهر عند ٝباعة ال األظهر ( : ) قد ٰبهل على األٓ( ، قاؿ البلقيِب)ْالصواب نا ذكراه ىنا)

نطلقا ، أك على أنو ال يقدـ بسبق التاريخ على األظهر نع كجود يد ٤بتأ)ر التاريخ ، كصورة 
أحدٮبا فسيأٌب ( ، ) كافهم  ا٤بسألة أف يكوف ا٤بدعى ُب يدٮبا أك يد ثالث ، فإف كاف ُب يد

ف نعْب ، كحكاه ( أنو ال يشَبط ُب يبق التاريخ أف يكوف بزنأ) من أكثر (: ) قولو
 ( .ٖ( ع  قضية كبلـ التهذيب ( . قالو الزركشي)ٕالرافعي)

( أم : ن  يـو بينت ٗ( ) ولصاحبها األجرة والزيادة الحادثة من يومئذ: ) قولو
 (.َُالبينة أهنا نلكو ؛ ألهنا ٜبرات نلكو )

ا ( ألف ا٤بطلقة كهُُ( ) ولو أطلقت بينة وأرخت بينة فالمذىب أنهما سواء: ) قولو
( ُّ( ، كالثانية : طرد قويل ٨بتلفة)ُِال تقتضي اإلثبات قبل ا٢بالة الراىنة ال تنفيو أيضا)

، ككجو بَبجيح ا٤بور)ة بأهنا تثبت ا٤بلك ن  كقت نعْب ، كاأل)رل ال تقتضي (ُْالتاريخ )
                                 

 ( ُّّ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُُٖ/  ّ( حلية العلهاء )ُ)
 (ّٓٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ّْٕ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 ( ِْْ/ ٓ( ركضة الطالبْب )ُْٗ/ ٔ( العزيز )ّ)
 (ِٔ/  ُِ( ركضة الطالبْب )َّْ/  ُّ( العزيز )ْ)
 (ِٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٓ)
 (ُٖٓلبْب )( ننهاج الطأ)
 ( ُِْ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (ُٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٖ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِٖٓ/  ْ(  الديباج )ُِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِٓٗ/  ٓ( الغرر البهية )ُِ)
 ( ُب ج : ٨بتلفيُّ)
 (ّْٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُٗ/  ُّ)( البياف ُْ)
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( ، كيستثُب نا لو رهدت بينة با٢بق كاأل)رل باإلبراء كأطلقت ُإال إثبات ا٤بلك ُب ا٢باؿ)
ا كأر)ت األ)رل فإف بينة اإلبراء أكىل ألهنا إ٭با تكوف بعد الوجوب كٰبتهل التعارض  أحدٮب

 ( .ِكها لو اٙبد تارٱبهها . قالو رريح الركياين ُب ركضتو)
 فائدة 

 ( .ْ()ّكرخ لغة ُب أرخ حكاه يعقوب)
( يعِب إذا كانت العْب ُب ٓ)وأنو لو كان لصاحب متأخرة التاريخ يد قدم ( : ) قولو

أحدٮبا كقانت بينتاف ٨بتلفتا التاريخ ، فإف كانت بينة الدا)ل نتأ)رة فإف مل ٯبعل  ٔد[]ي
، كإف جعلناه نرجحا فاألصح ا٤بنصوص ترجيح (ٕيبق التاريخ نرجحا قدـ الدا)ل قطعا )

، كن   ( أحد الطرفْبٖاليد لتساكم البينتْب ُب إثبات ا٤بلك حاال فتساقطتا فيو كيبقى ن  /)
، كاليد أقول ن  الشهادة على ا٤بلك السابق ك٥بذا ال تزاؿ هبا ا٤بلك للسابق اآل)ر إثبات

( ، كالثالث : يتساكياف لتعارض َُ، كالثاين : تقدـ بينة ا٣بارج ترجيحا لسبق التاريخ )(ٗ)
( كالفوراين طريقة قاطعة باألكؿ ، كبو ُ( الصباغ)ُّ( )اب ()ُِ( ، كحكى /)ُُالدليلْب)

                                 
 (ّْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٕ/  ٕ( الوييط )ُ)
 (ُّٖ( ركضة ا٢بكاـ )ِ)
( يعقوب ب  إيحاؽ ب  يعقوب أبو يويف اب  السكيت النحوم ا٤بؤدب لو نصنفات ننها إصػبلح ا٤بنطػق ّ)

 ىػ (. ِْْ) ت : 
 (َٓ/  َِ( نعجم األدباء )ُُٕ/  ُٖات )( الواُب بالوفيَّ/  ٓترٝبتو ُب : الكانل )

 (ُِِ/  ُ( إصبلح ا٤بنطق )ْ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ياقط ن  أ ٔ)
 (ِْٗ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 / أ [ ن  أ ُّْ( ]ٖ)
 (ُْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٔٓ/  ْ( الديباج )ٗ)
 (ّّّ/  َُاج )( ٙبفة احملتّٔٔ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ّْٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُ)
 / ب [ ن  ج ِْٗ( ]ُِ)
 ( ياقط ن  بُّ)
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ى ا٤بذىب ُب كوف ا٣ببلؼ طريقْب ال ُب كوف األصح طريقة ( عطف ا٤بصنف علِ)يصح()
( ) عها لو كانت اليد لصاحب نتقدنة ْ( ) ( التاريخّ) متاخرة)القطع ، كاحَبز بقولو 

 ( ، كىي تفهم ن  اطبلقو ن  طريق أكىل .ٔ()ٓالتاريخ ، فإهنا تقدـ ببل )بلؼ ()
( ٕلم تسمع حتى /)وأنها لو شهدت بملك من أمس ولم يتعرض للحال قولو : ) 

( أم : فإف مل يقولوا : ال تسهع ؛ ألهنا ٖ)يقولوا : ولم يزل ملكو أو ال نعلم مزيبل لو ( 
رهدت لو ٗبا مل يدعو ، كألف ثبوت ا٤بلك يابقا اف اقتضى األصل بقاه فػيد ا٤بدعي كتصرفو 

، كالثاين :  (ٗيدالف على االنتقاؿ إليو فبل ٰبصل ظ  ا٤بلك با٢باؿ ، كىذا أظهر القولْب)
( ، كأرار ا٤بصنف بالعطف إىل الطريقة القاطعة باألكؿ فاقتضى َُتسهع ألف األصل دكانو)

( : ) كال ٱبتص ا٣ببلؼ بالشهادة ُُترجيحها ، كاألرهر طريقة القولْب ، قاؿ الزركشي)
با٤بلك بل لو رهدت بأف يده كانت عليها أنس فعلى ا٣ببلؼ كأكىل بأف ال تسهع ، كُب  

اكردم ٚبصيص القولْب بصورة اليد كالقطع ُب رهادة ا٤بلك بالقبوؿ ، كاالكتفاء كبلـ ا٤ب
( ع  القاضي ا٢بسْب ٍب قاؿ : ) كأكثر ُِبقولو : ال أعلم لو نزيبل حكاه ُب الوييط)

األصحاب على أنو ال بد ن  ا١بـز ُب ا٢باؿ ( كيد)ل ُب إطبلقو نا لو أقاـ بينة ٗبّباث دار 
( فيها إذا نفى ُّلسهاع كجها كصحح ا٢بكم هبا ، كنقل اب  ا٤بنذر)، كحكى العهراين عدـ ا

                                 

 (ُّٔ( الشانل )ُ) =
 ( ياقط ن  جِ)
 ( ُب ج : نتأ)ر ّ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 نكرر ُب ب ( قولو : ) عها لو كانت اليد لصاحب نتقدنة التاريخ فإهنا تقدـ ببل )بلؼ (  ٓ)
 (َْٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ّْٖ/ َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 / أ [ ن  ب ُْٓ( ]ٕ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٖٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 (ْْٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُ)
 (ٕٔٓ - ٔٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُُ)
 (ّْٗ/  ٕلوييط )( اُِ)
 (ُِِ/ ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُّ)
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( : ) كايتغربو ا٥بركم ، ُعلهو أف الشافعي قاؿ : ) ٰبلف ا٤بدعي نع البينة( قاؿ الرافعي)
ككجهو أف البينة قانت على )بلؼ الظاىر كمل تتعرض إليقاط نا نفى ا٤بدعى عليو ُب 

( : ) ٧بل ا٣ببلؼ نتصور بأف تكوف ِلزركشي)الظاىر فأضيف إليها اليهْب(( ، كقاؿ ا
الشهادة با٤بلك القدمي ترتبت على دعول ا٤بلك ُب ا٢باؿ أك نطلقة ، فإف ترتبت على دعول 
نلك قدمي ن  غّب تعرض لو ُب ا٢باؿ مل تسهع جزنا كها قالو اب  الرفعة ؛ ألف ٠باع 

نقصودة فإف كقعت ضهنا كها إذا  الدعولبأف تقع  ، كيتصور الدعولالشهادة فرع صحة 
رهدكا أف ىذا ا٤بهلوؾ كضعتو أنتو ُب نلكو كأف ىذه الثهرة أٜبرهتا ٬بلتو ُب نلكو كمل يتعرض 
٤بلك الولد كالثهرة ُب ا٢باؿ ففي السهاع طريقاف أصحهها القطع بالسهاع كعليها نص 

 ( كفرقوا بينها كبْب صورة الكتاب (.ْلقاضي أبو الطيب)( كها حكاه اّالشافعي)
وتجوز الشهادة بملكو االن استصحابا لما سبق من إرث وشراء وغيرىما قولو : ) 

( كنراده جواز اإلقداـ على الشهادة ٔ( أم للحاجة الداعية إليو كإف كاف ٯبوز زكالو )ٓ)( 
صحاب ال تقبل ، كقاؿ القاضي فلو صرح ُب رهادتو بأنو يعتهد االيتصحاب قاؿ : األ

 (ٕا٢بسْب : تقبل .)
( أم حكم اإلقرار كإف مل ٖ)ولو شهدت بإقراره أمس بالملك لو استديم ( قولو : ) 

( : ) كىكذا ا٢بكم لو رهدت بأنو ارَباىا َُ( قاؿ اإلناـ)ٗيصرح الشاىد با٤بلك ُب ا٢باؿ)
ا يعرؼ يقينا كليس كها لو أنس ن  صاحب اليد ؛ ألف الشراء ن  ا٣بصم كاإلقرار لو ٩ب

                                 
 ( ِْٓ/ ُّ(  العزيز )ُ)
 (ٗٔٓ - ٖٔٓ( السراج الوىاج للزركشي )ِ)
 ( ٕٔٓ/ ٕ( األـ )ّ)
 (ُٕٕ - ُٕٔ( التعليقة الكربل )ْ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٔٓ/  ْ( الديباج )َْٗ/  ْ( التدريب )ٔ)
 (ّْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُْٔ/ْ(  نغِب احملتاج )ٕ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُِْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُِٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ٗ)
 (ُْٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
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رهدت علي الشراء، كأرار هبذه إىل أف بينة ا٤بدعي ال تثبت ا٤بلك لو بل تظهره فيجب أف 
يكوف ا٤بلك يابقا على إقانتها لك  ال يشَبط السبق بزن  طويل ، بل يكفي لصدؽ 

؛ ألف  الشهود ٢بظة لطيفة فإف نتجت بعد البينة كقبل التعديل فالنتاج للهدعي على ا٤بشهور
 ( .ِ()ُالتعديل يستند إىل كقت )الشهادة()

( كها لو ْ( أم كإف مل يتعرض لو تبعا لؤلـ)ّ( ) ويستحق حمبل في األصح: ) قولو
( ، كالثاين : ا٤بنع ٓايتربأىا كىي حانل فإف ا٤بلك يثبت لو ُب ا٢بهل كإف مل يذكره ُب العقد )

: ) كىذا احتهاؿ  ٖ( /ٕؿ الزركشي)( قا١ٔبواز أف يكوف ا٢بهل لغّب نالك األـ بوصية)
اال ضعيف ، كقد ( ال كجو فتعبّب ا٤بصنف باألصح ننتقد فإنو نع كونو احتهٗلئلناـ)

 .ايتبعده اإلناـ (
أم : غّب نستندة إىل  (َُ)ولو اشترى شيئا فأخذ منو بحجة مطلقة ( قولو : ) 

و ُب عهدة العقود ، ( ٤بسيس ا٢باجة إليُِ( ) رجع على بائعو بالثمن( ) ُُحالة البيع )
كألف األصل أف ال نعانلة بْب ا٤بشَبم كا٤بدعي كال انتقاؿ ننو فيستند ا٤بلك ا٤بشهود بو إىل 

( أم : ال يرجع على البا ع الحتهاؿ أنو )رج ع  ُْ)وقيل : ال ( ( ) ُّنا قبل الشراء )
                                 

 ( ياقط ن  جُ)
 (ِٖٖ/  ِ( فتح الوىاب )ِِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ُٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( لئلناـ ْ)
 (ّّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َََُ( فتح الرٞب  )ٓ)
 (ْٔٓ/  ْ( الديباج )ّْٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٔ)
 (ٕٓٓ( السراج الوىاج للزركشي )ٕ)
 / أ [ ن  ج ِٓٗ( ]ٖ)
 (َُٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 (ِٖٓالبْب )( ننهاج الطُِ)
 (ِْٔ/  ٓ( الغرر البهية )ِْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُّ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( أم : ِ)إال إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء ( ( ) ُنلكو إىل ا٤بدعي ٍب غصبو ننو)
( ىذا الوجو كقاؿ : ) ٧بلو نا إذا كاف ذلك بعد ْ( ، كرجح البلقيِب)ّكفاء باألصل ا٤بذكور)

قبض ا٤بشَبم ا٤ببيع فإف مل يقبضو رجع بالثه  ببل )بلؼ إنزاال لذلك ننزلة ىبلؾ ا٤ببيع قبل 
فإنو ( عها لو أيندت االيتحقاؽ إىل حالة العقد ٓ( ) مطلقةالقبض ( ، كاحَبز بقولو : ) 

( ، ك٧بل ا٣ببلؼ أف ال يصدقو ا٤بشَبم ٔيثبت أف البيع نا صادؼ نستحقا فّبجع قطعا )
فإف صدقو مل يرجع على البا ع قطعا كأف يصرح ا٤بشَبم ُب ننازعة ا٤بدعي بأنو كاف نلكا 

( ٖ( ذكره اإلناـ ُب كتاب الضهاف)ٕللبا ع فإف مل يصرح بذلك بل يكت رجع ]قطعا[)
ا إذا قاؿ ُب االبتداء يعِب ىذا العبد فإنو نلكك كثبت االيتحقاؽ كأجرل الوجهْب فيه

بالبينة كال ٯبرياف فيها إذا كاف ا٤بوجود ٦برد الشراء كإف كاف إقرارا للبا ع با٤بلك ، كفرقوا بأنو 
 إقرار ضهِب بقيهة الشراء فبطل ببطبلف ا٤ببايعة ٖببلؼ اإلقرار ا٤بستقل .

( ألف َُ)لقا فشهدوا لو مع سببو لم يضر ( ( مطٗولو ادعى ملكا /)قولو : ) 
يبب ا٤بلك ليس نقصودا ُب نفسو كإ٭با ىو كالتابع ، كا٤بقصود ا٤بلك كقد كافقت البينة فيو 

( كعلم أنو ال يشَبط ُب الشهادة التعرض للسبب فلو أراد ا٤بدعي تقدمي بينتو ُُ) الدعول
السبب يقتضي الَبجيح مل يكف للَبجيح تعرضهم للسبب  بذكر السبب بناء على أف ذكر

كااليتشهاد فإف أعاد دعول ا٤بلك كيببو فشهدكا بذلك رجحت  الدعولأكال ؛ لوقوعو قبل 

                                 
 (ِِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َْٕ/  ْ( التجريد )ُِٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ّ)
 (ٕٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ْ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َْْ/  َُم الوىاج )( النجٔ)
 ( ياقط ن  أ ٕ)
 (ُْ/ ٕ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 / ب [ ن  ب ُْٓ( ]ٗ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّٗٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ّّٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
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 ( .ُحيناذ )
( أم : على الصحيح فَبد ِ)وإن ذكر سببا وىم سبب آخر ضر ( قولو : ) 

 .(ٓ( ا٤بلك كيلغو ذكر السبب )ْ: يقبل على أصل /)( كقيلّ) الدعولرهادهتم ٤بناقضتها 
 فرع 

ادعى عشرة فشهدكا ٖبهسة حكهنا هبا ، كإف رهدكا بعشري  فقيل : تثبت العشرة  
ا٤بدعى هبا ؛ ألف البينة قد تطلع على الشغل دكف السقوط ، كقيل : تتخرج على ن  رهد 

 ( .ٔقبل االيتشهاد)

 صل ف
) قال : أجرتك البيت بعشرة فقال : بل جميع الدار بالعشرة وأقاما بينتين 

( كعلى القوؿ ٖ: لتكاذهبها فيتساقطاف على الصحيح كيرجع إىل التحالف)( أمٕ) تعارضتا (
 ( .َُكالوقف على ا٤بشهور) القسهة( كال ٯبيء قوؿ ٗبااليتعهاؿ يقرع على األصح)

( أم الرتهاؿ بينتو على زيادة كىو ُُ() وفي قول يقدم المستأجر: ) وقول
( ٝبيع الدار كها لو رهدت بينة بألف كبينة بألفْب ثبت األلفاف كىو ن  ٚبريج، ُِاكَباء)

كرد بأف الزيادة ا٤برجحة ىي الٍب تشعر ٗبزيد علم ككضوح حاؿ ُب أحد جانيب نا فيو التناُب 
                                 

 (ٔٔٓ/  ْ( الديباج )ِِّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُّْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِِٔ/  ّ( األنوار )ّ)
 / ب [ ن  أ ُّْ( ]ْ)
 (ِْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)
 (ٔٔ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ِْٖ/  ُّ( العزيز )ٔ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٔٔٓ/  ْ( الديباج )ِِٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (ُْْ/  ْ ا٤بطالب )( أيُبُُّٖ/  ّ( حلية العلهاء )ٗ)
 (ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٖٓٗ/  ِ( السلسلة )َُ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ب : الَباء ُِ)
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( ، ك)الف بينة األلف كاأللفْب ؛ ألف العقد ىنا كاحد ُشهود بو )كالزيادة ىنا إ٭با ىي ُب ا٤ب
( ، ك٧بل ذلك نا إذا أطلقت البينتاف أك أحدٮبا ِككل كيفية تناُب األ)رل فيثبت التعارض )

أك اٙبد تارٱبهها فإف ا)تلف بأف رهادتو أحدٮبا أنو أجر كذا ينة ن  أكؿ رنضاف كاأل)رل 
 ( .ّظهر لعدـ ا٤بعارض حاؿ السبق )ن  أكؿ رواؿ قدـ األيبق ُب األ

ولو ادعيا عينا في يد ثالث وأقام كل منهما بينة أنو اشتراه ووزن ثمنو فإن قولو : ) 
( أم ٤با نر ن  زيادة العلم كباف أنو باعها للثاين بعد زكاؿ ْ)اختلف تاريخ حكم لؤلسبق ( 

( : ) ٧بلو إذا مل يصدر ٕيِب)( اإلناـ البلقٔ( ، قاؿ /)ٓنلكو فيطالبو بالثه  الذم قبضو )
( حالة ا٣بيار ، فإف صدر ُب ا٣بيار فسخ األكؿ ككاف ىو صحيحا ، فإف ٖ)ا٤بتأ)ر()
( بينة الثاين لذلك قضي لو هبا كيقضى لؤلكؿ بالثه  قطعا ، كإف مل تتعرض ٗ)تعرضت()

ح لذلك كلك  تعرضت لكونو نلكا لو كقت البيع كرهدت بينة األكؿ ٗبجرد البيع فاألرج
( ليس ررطا َُ) ووزن ثمنو (: ) رهدت با٤بلك حالة البيع ( كقوؿ تقدمي رهادة ن 

للدعول ، كلك  فا دتو أنو يتعْب بالقوؿ بإجبار البا ع على التسليم ككزف الثه  ال يفيد 
( أنو لو ادعى أحدٮبا ُّ( ع  رريح)ُِ( ، كحكى الزركشي)ُُالَبجيح )بلفا أليب عاصم)

أنو كىبها ننو كتسلهها كأقانا البينة فهو كها لو ادعيا الشراء ، كحكى أنو ارَباىا ننو كاآل)ر 
                                 

 (ُْْ/  ْ( حارية الرنلي )ْْٔ - ّْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُ)
 (ُّٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ّّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (ّْٕ/  ْ كعهّبة )( حاريتا قليويبٖٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٓ)
 / ب [ ن  ج ِٓٗ( ]ٔ)
 (ُُْ/ ْ( التدريب )ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 ( ياقط ن  جٗ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُٕٓ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ُُ)
 ( ُٗٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ّْٓ) ( ركضة ا٢بكاـُّ)
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 ( : ) كفيو نظر ( .ُكجها أنو يؤ)ذ بالبيع ؛ ألنو أقول ن  عقد ا٥ببة ٍب قاؿ)
( أم فعلى الصحيح ّ)تعارضتا ( ( أم : كإف ا)تلفا تارٱبهها ) ِ)وإال ( : ) قولو

( ، كنقتضى إطبلقو تعارضهها ُب ٝبيع ْنة )يتساقطاف كٰبلف لكل ننهها كها لو مل تك  بي
نا رهدا بو ن  العْب كالثه  كليس كذلك ؛ بل تعارضهها بالنسبة إىل العْب ال بالنسبة إىل 

( ، ك٧بل ذلك إذا مل ٓالثه  فإنو يرجع كل كاحد ننهها بالثه  الذم كزنو على األصح )
( ، ٔاليتقرار العقد بالقبض )تتعرض البينة لقبض ا٤ببيع ، فإف تعرضت فبل رجوع بالثه  

كمشل كبلنو نا إذا كانت إحداٮبا نؤر)ة كاأل)رل نطلقة كبو صرح األصحاب ، كايتدرؾ 
( ، ٕأبو الفرج الزاز أنا إذا قدننا  ا٤بؤر)ة على ا٤بطلقة قضينا لصاحبها كال ٘بيء األقواؿ)

ا٤بطلقة تنزؿ على  ( بأف تقدمي ا٤بؤر)ة على ا٤بطلقة إ٭با ىو حيث كانتٖكأجاب البلقيِب)
، كذلك ال يأٌب ُب العقود فا٘بو إطبلؽ  الدعولا٤بلك ُب حاؿ الشهادة أك ُب حاؿ 

األصحاب كبطل نا ايتدركو أبو الفرج ، ك٧بل نا تقدـ إذا مل يصدؽ البا ع أحدٮبا فإف 
قدـ أيضا ، كاألصح ، كعلى االيتعهاؿ قيل : يأحدٮبا فعلى السقوط تسلم للهصدؽ صدؽ

 (.ٗال بل ىو كها لو ايتهر على تكذيبهها )
( عكس ا٤بسألة قبلها فإف تلك ُب َُ)ولو قال كل منهما : بعتكو بكذا ( : ) قولو

( ، ُُنشَبيْب كبا ع ، كىذه ُب با عْب كنشَب كنقصودٮبا الثه  كترؾ العْب ُب يده )
هها يقوؿ بعتكها بكذا كىي نلكي  كصورهتا أف تكوف بيده دابة فادعى عليو رجبلف كل نن

                                 
 ( ُٗٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْْٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٕٔٓ/  ْ( الديباج )ْ)
 (ّّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُْ/  ْ( التدريب )ٓ)
 (ّْْ/  َُ( النجم الوىاج )ْٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (َٕ /ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (َٕٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ْْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )َْٖ/  ْ( التجريد )ُُ)
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( البد ن  ّ( لؤلكثري  ، كُب البحر)ِ( كعزاه الرافعي)ُكها صوره الشافعي ُب ا٤بختصر)
إثبات كل بينة كوف ا٤بلك لصاحبها كإف كانا ال يدعياف ا٤بلك ُب ا٢باؿ فيو ؛ ألف صحة 

 البيع تَبتب على ا٤بلك .
فإن اتحد ( ) ٓينة عند إنكاره نا ادعياه)( أم أقاـ كل ننهها بْ)وأقاماىما ( : ) قولو

( اليتحالة كوف ٝبيعها ٕ)تعارضتا ( ( أم بأف عينا كقت الطلوع أك الزكاؿ ) ٔ( ) تاريخهما
( كأف َُ( التساقط /)ٗ( ، فعلى قوؿ)ٖنلكا لكل كاحد ُب كقت كاحد كذا قطع األصحاب)

ه  الذم رهد بو رهوده ال بينة ، كعلى القرعة يقرع فه  )رجت لو القرعة قضي لو بالث
 ( .ُّلكل نصف الثه  الذم ٠باه ) القسهة( ، كعلى ُِ( )ُُكلآل)ر ٙبليفو )ال ٧بالة()

( ُب ُٓ( أم : إذا رهدت إحداٮبا ]بالعقد[)ُْ)وإن اختلف لزمو الثمنان ( : ) قولو
( ؛ ُٔؼ كها قالو الرافعي)رنضاف كاأل)رل بو ُب رواؿ ثبت العقداف كلزنو الثهناف  ببل )بل

ألنو ٯبوز أف يكوف نا ارَباه ن  أحدٮبا ُب رنضاف باعو كارَباه ن  اآل)ر ُب رواؿ ، 

                                 
 (ِْْ( ٨بتصر ا٤بزين )ُ)
 (ِٖٓ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ِْٓ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّْٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ِّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (  ُب ب : أقواؿ ٗ)
 / أ [ ن  أ ُٓٓ( ]َُ)
 ( ياقط ن  جُُ)
 (ْٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِ)
 (ِّٓ/  ٖعلى نكت ا٤بنهاج )( السراج ُِْ/  ْ( التدريب )ُّ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ُٓ)
 ( ِٖٓ/ ُّ( العزيز )ُٔ)
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كيشَبط ُب لزـك الثهنْب أف يكوف الزناف نتسعا للعقد األكؿ كاالنتقاؿ ن  ا٤بشَبم للبا ع 
ٯبب الثهناف ، ذكره  ( ذلك ملُالثاين ٍب العقد الثاين ، فإف عْب الشهود زننا ال يتأتى )فيو()

 (ُِب الركضة كأصلها .)
( أم : يلزنو الثهناف كال ّ)وكذا إن أطلقتا أو أحدىما في األصح ( قولو : ) 

( ، كتفارؽ الصورة األكىل ؛ ألف القصد فيها طلب ْتعارض الحتهاؿ أف يكونا ُب زنانْب )
ف كالذنة نتسعة ٥بها ( تضيق ع  حقهها فتعارضا ، كالقصد ىنا الثهنأ( /)ٓعْب )كاحدة()
: أهنها كهتحدٌب التاريخ فيجيء )بلؼ التعارض ألنو رٗبا رهدكا (، كالثاينٕال تضايق فيها )

( قاؿ ٗإال باليقْب ) ٖعلى ا٤ببيع ُب كقت كاحد كاألصل براءة ذنة ا٤بشَبم فبل يؤا)ذ
و إال ٜب  ( أف الشيخ أبا حاند حكى بدؿ الثاين أنو ال يلزنُُ: ) كُب البياف)(َُالزركشي)

 ( (ُّ( : ) ككذا حكاه ُب التنبيو )ُِكاحد ألنو اليقْب كيقط اآل)ر للشك فيو ( قاؿ)
ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني ( : ) قولو

( أم : بيهينو ُٓ)) فإن عرف أنو كان نصرانيا صدق النصراني (  أم : فأرثو كال بينة (ُْ)

                                 
 ( ياقط ن  جُ)
 ( ِٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّْٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
 أ [ ن  ج/ ِٔٗ( ]ٔ)
 (ُّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ِّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 ( ُب ب : كال يؤا)ذ ٖ)
 (ُّٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ْْْ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ٖٗٓ( السراج الوىاج للزركشي )َُ)
 ( َُٗ/ ُّ( البياف )ُُ)
 (ٖٗٓ( السراج الوىاج للزركشي )ُِ)
 (ْٕٔ( التنبيو )ُّ)
 ( ِْٖٓب )( ننهاج الطالبُْ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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 ( .ِكا٤بسلم يدعي انتقاال عنو كاألصل عدنو ) ( األصل بقاء كفرهُإذ)
( أم ك ال تعارض ؛ ألف نع ّ)وإن أقاما بينتين مطلقتين قدم المسلم ( قولو : ) 

بينتو زيادة علم كىو انتقالو ن  النصرانية إىل اإليبلـ ، كاأل)رل ايتصحبت األصل ، 
( ٓ( ، كحكى ا٤باكردم)ْكالناقلة أكىل ن  ا٤بستصحبة كها تقدـ بينة ا١برح على التعديل)

 كجها بالتعارض .
أم  (ٖ)عكستو األخرى ٕأن آخر كبلمو إسبلم و /( أم إحداٮبا ٔ)وإن قيدتقولو 

قيدت أف آ)ر كبلنو النصرانية تعارضتا فعلى قوؿ التساقط كاف ال بينة كيصدؽ النصراين 
ا جـز بو ا٤بصنف ، كن ( : ) كٰبلف باهلل أف أباه مل يسلم (َُ، قاؿ ُب ا٢باكم)(ٗبيهينو )

 حكم ٦بهوؿ األصل فيحكم ، كقيل : ٰبكم باإليبلـ كيصّب بقياـ البينتْب ُبىو ا٤بشهور
( ، كعلى قوؿ االيتعهاؿ ٘بيء األقواؿ ، ُُ؛ ألف الدار دار إيبلـ ، كزيفو اإلناـ)بإيبلنو

قد يعتقدكف نا ( كجو االرَباط أهنم ُِكىل ٯبب على الشهود ذكر كلهة اإليبلـ كجهاف )
( النصرانية فبل بد ن  تبيينها ليثبت نا حصل بو التنصر ُّ، أنا كلهة)ليس بإيبلـ إيبلنا

 ( .ُْكىو التثليث )
                                 

 ( ُب ج : إذا ُ)
 (ْٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُّٖ/  ّ( حلية العلهاء )ِ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُْٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ْ)
 (َّّ/ ُٕ( ا٢باكم) ٓ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 / أ [ ن  أ ُْْ( ]ٕ)
 ( ِٖٓالطالبْب ) ( ننهاجٖ)
 (ّْٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُّٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (َّّ/ ُٕ( ا٢باكم )َُ)
 ( ُّٓ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ِّْ/  َُ( األرجح : الوجوب . ٙبفة احملتاج )ُِ)
 ( ُب ج : لكهة ُّ)
 (ْْٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْْٔ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
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( أم ُ)وإن لم يعرف دينو وأقام كل بينة أنو مات على دينو تعارضتا ( : ) قولو
و ا أكىل لقول( أف بينة ا٤بسلم أبدْ( كا٤بزين)ّ( ، كحكى الفوراين ع  أيب حنيفة)ِللتكاذب)

() كال فرؽ ىنا بْب أف يكونا نطلقتْب أك نقيدتْب ؛ (ٓ: ) اإليبلـ يعلو كال يعلى عليو ،
، كالتعارض (ٔألنو ال أصل ىنا يبُب عليو حٌب تكوف إحداٮبا أثبتت أنرا حادثا بعد األصل )

، كيغسل ىذا ا٤بيت ا٤بشكوؾ ُب دينو كيصلى عليو كينوم إف كاف (ٕبالنسبة لئلرث )اصة)
 (ٖص عليو الشافعي .)نسلها ن

ولو مات نصراني عن اثنين مسلم ونصراني فقال : المسلم أسلمت بعد قولو : ) 
) صدق المسلم  لك أم فبل نّباث (ٗ)موتو فالميراث بيننا وقال النصراني : بل قبلو (

، كيشَبكاف ُب ىذا ا٤باؿ إذا مل يتعرضا (ُُ( ألف األصل ايتهراره على دينو)َُ)بيمينو ( 
ت نوت األب كرنضاف ، نوت األب كإيبلـ االب  بل أطلقا ذلك أك اتفقا على كقلتاريخ 

 ( .ُِ، كقاؿ أ)وه : بل ُب رعباف ، كصرح بو ُب احملرر)لهت ُب رواؿ: أيكقاؿ ا٤بسلم
( ألف بينتو ناقلة ع  النصرانية إىل ُْ)( النصراني ( ُّوإن أقاماىما قدم): ) قولو

                                 
 ( ِٖٓ )( ننهاج الطالبْبُ)
 (ّّْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٖٗٗ/  ِ( السلسلة )ِ)
 (ِْٓ/ ِ( بدا ع الصنا ع )ّ)
 ( ََِ/ ُّ( البياف )ْ)
( ذكره البخارم ُب صحيحو تعليقا كتاب ا١بنػا ز بػاب إذا أيػلم الصػيب فهػات ىػل يصػلى عليػو كىػل يعػرض ٓ)

 ( .َُٔ/  ٓحسنو ُب اإلركاء )( ك ِِٓ/ ّ( ككصلو الدارقطِب ُب السن  )ّٗ/  ِعلى الصيب اإليبلـ )
 (ُْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (ْٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٗٔ/  ْ( الديباج )ٕ)
 ( ْٕٓ/ ٕ( األـ )ٖ)
 ( ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ّٖٓ – ِٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْٕٓ / ْ( بداية احملتاج )ُّٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُ)
 (ُِٓ( احملرر )ُِ)
 ( ُب ب ك ج : صدؽُّ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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 ( .ُدينو إىل رواؿ فهع األكىل زيادة علم ) اإليبلـ ُب رعباف ، كاأل)رل تستصحب
فلو اتفقا على إسبلم االبن في رمضان وقال المسلم : مات األب في : ) قولو

( أم : عند عدـ البينة ؛ ألف ِ)شعبان وقال النصراني : في شوال صدق النصراني ( 
ها بذلك ؛ ألهنا ( أم : إف أقانْ)وتقدم بينة المسلم على بينتو ( ( ) ّاألصل بقاء ا٢بياة )

تنقل إىل ا٤بوت كاأل)رل تستصحب ا٢بياة إىل رواؿ ، كأنا كونو نيتا ُب رواؿ فهشَبؾ 
( : ) ىذا ضعيف ؛ فإف الشاىد ُب ٔ( ، كقاؿ اإلناـ)ٓبينهها ىذا نا قطع بو األصحاب)

الزن  ا٤بتأ)ر يشهد على نوتو ع  حياة ، فقد أثبت ا٢بياة ُب رواؿ فيجيء التعارض( ال 
( ا٤بسألة ٗبا إذا أطلقت بينة النصراين ، فإف رهدت بأهنم عاينوه حيا ُب ٕقيد الرافعي)جـر 

( رهادة على إثبات ال على نفي كىي زيادة ، ٖرواؿ تعارضتا ؛ ألف الشهادة على ا٢بياة /)
 كطرده الرافعي ُب ا٢بالْب السابقْب .

( ٗات على ديننا /)ولو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين فقال كل مقولو : ) 
( ألف األبوي  إذا كانا كافري  فولدٮبا قبل البلوغ كافر تبعا ٥بها َُ)صدق األبوان باليمين ( 

 ( .ُُ، كاألصل بقاؤه على الكفر إىل أف يعلم )بلفو )
( ألف ا٢بكم بالتبعية ُّ( ) ( يتبين أو يصطلحواُِوفي قول ]يوقف حتى[)قولو : ) 

                                 
 (ُّْ/  ْ( التدريب )ِّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّّٕ/  ٖاية احملتاج )( هنّْٗ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٓ)
 (ُّٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 ( ِٔٔ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 / ب[ ن  ج ِٔٗ( ]ٖ)
 / ب [ ن  ب ُٓٓ( ]ٗ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُُٖ/  ّ( حلية العلهاء )ُُ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية .ُِ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( ، قاؿ ُكاحتهل كفره كإيبلنو كليس ىنا أصل يستداـ فيوقف)ُب الصغر فأنا إذا بلغ فبل ، 
: )الوقف أرجح دليبل ؛ لك  األصح عند األصحاب األكؿ ( انتهى ، (ُِب الركضة)

( كغّبٮبا ْ( كالبحر)ّكا٣ببلؼ ن  ٚبريج اب  يريج ال قوالف ننصوصاف كها قالو ُب ا٤بهذب)
وارث قوال سلهْب كاالبناف كافري  فبل ت، قاؿ الشيخ أبو علي : ) كأنا إذا كاف األبواف ن

 .(ٓ)كاحدا ( حكاه الزركشي
( أم : نرض نوتو ، كصرح بو ٔ( ) ولو شهدت أنو أعتق في مرضو سالما: ) قولو

( ٗ)( األسبق ( ٖوكل واحد ثلث مالو ، فإن اختلف تاريخ قدم) وأخرى غانما( ) ٕاحملرر)
يها األيبق فاأليبق ؛ ألف نعها زيادة علم ؛ ألف التصرفات ا٤بنجزة ُب نرض ا٤بوت يقدـ فأم
( ك ُب ٙبليف ن  ُّ( أم قطعا )ُِ)أقرع ( : التاريخ ) ( أمُُ( ) وإن اتحد( ) َُ)

 )رجت لو القرعة قوالف .
وقيل  في قول : ( أم : الحتهاؿ ا٤بعية ) ُْ)وإن أطلقتا قيل : يقرع ( قولو : ) 

( ُب ا٤بسألة ُٓ)واهلل أعلم ( يعتق من كل نصفو ، قلت : المذىب يعتق من كل نصفو 

                                 
 (ّْْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٖٔ/  ْاحملتاج ) ( عجالةُ)
 ( َٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ُّٔ/  ِ( ا٤بهذب )ّ)
 (ّْٕ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ْ)
 (َٔٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُِٓ( احملرر )ٕ)
 ( ُب ب ك ج : صدؽٖ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ْٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )َُ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ب : نطلقا ُّ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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: على قولْب ُب أنو يقرع بينهها أك يعتق ن  كل كاحد قاف أحدٮبا : اإلقراع، كالثانيةطري
( ( ، كنا ُنصفو ؛ ألف احتهاؿ الَبتيب أغلب ن  احتهاؿ ا٤بعية كالسابق ننهها غّب نعلـو

ه با٤بذىب ( كغّبه ، كتعبّب ّ( كرجحو الركياين)ِرجحو ا٤بصنف ىو ننصوص ا٤بختصر)
يقتضي نقل طريقة قاطعة بو ، كقد حكاىا البندنيجي ُب تعليقو ع  اب  يريج كأيب 

( بعد كرقتْب إف ا٤بذىب ٔ( ، كقد قاؿ ُب الركضة)ٓ( لك  ننصوص األـ اإلقراع)ْإيحاؽ)
 اإلقراع .

ولو شهد أجنبيان أنو أوصى بعتق سالم وىو ثلثو ووارثان حائزان أنو رجع قولو : ) 
( أم : تقبل رهادة الوارث ُب ٕ)وأوصى بعتق غانم وىو ثلثو ثبت لغانم ( عن ذلك 

( كال نظر إىل ٖالرجوع كُب الوصية الثانية ؛ ألهنها أثبتا للرجوع بدال ال يساكيو فبل هتهة )
تبديل الوالء ؛ ألنو ال ٲبلك نلك األنواؿ ، كقد ال يصّب ُب أيديهها بالوالء ريء ، كألف نا 

لكسب كا٤بّباث غّب نوجود ُب ا٢باؿ كنثلو ال يقدح ُب الرد ، ىذا ىو ظ  بو ن  طلب ا
( ٕبث ُب رد رهادهتها بالتههة ، كقولو َُ( كللرافعي)ٗا٤بنصوص الذم قطع بو األصحاب)

( ال فا دة فيو ، فإف ا٢بكم كذلك كإف مل يكونا حا زي  بل كارثْب ، ُُ)حائزان ( ىنا : ) 
( ُّ)وىو ثلثو ( ( ، كقولو : ) ُِبعده فإنو قيد فيها ) كإ٭با ذكره ا٤بصنف توطاة للهسألة

                                 
 (ْْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُٕٓ/  ْ( الديباج )ُ)
 (َِْ( ٨بتصر ا٤بزين )ِ)
 (ّْٕ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 (ِٕٕ/ ُٕاكم )( ا٢بْ)
 (ِّٖ/  ٗ( األـ )ٓ)
 (َٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ْٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 (ُٕ/ ُٗ(  هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ِٕٔ/ ُّ( العزيز )َُ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ّْْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ْْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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احَبز بو عها إذا كاف دكف الثلث ألهنها نتههاف برد العتق ن  الثلث ٤با دكنو فبل تقبل 
رهادهتها ُب القدر الذم مل يبقيا لو بدال ، كُب الثاين ا٣ببلؼ ُب تبعيض الشهادة فإف قلنا : 

( ، أنا إذا كاف لو ُألجانب كالثاين بإقرار الورثة )ال تتبعض عتق العبداف األكؿ بشهادة ا
( ُب آ)ر العتق فقاؿ " ) إف مل يكذب الوارث الشاىدي  ِكارث حا ز فقد ذكره الرافعي)

كاقتصر على أنو إ٭با كصى بعتق ىذا عتق األكؿ ٗبوجب البينة كأقرع بينو كبْب الثاين بإقرار 
ثاين ، كإف )رجت للثاين عتق كمل يرؽ األكؿ ؛ الوارث ، فإف )رجت القرعة لؤلكؿ مل يعتق ال

ألنو نستحق العتق بالبينة فبل يتهك  الوارث ن  إبطاؿ حقو باإلقرار ، كإف أقرا لوارث أنو 
 أعتق الثاين ككذب الشهود ُب االكؿ عتقا ٝبيعا ( .

(أم : ّ( ) سالم فإن كان الوارثان فاسقين لم يثبت الرجوع فيعتققولو : ) 
 ( .ٔ( كمل يثبت الرجوع فيو )ٓاألجنبيْب ؛ ألف الثلث ٰبتهلو /) (ْ)بشهادة()

( ن  غاًل قدر نا ٖ( أم : كيعتق /)ٕ)ومن غانم ثلث مالو بعد سالم ( قولو : ) 
ٰبتهلو ثلث الباقي ن  ا٤باؿ بعد يامل ، كىو الثلثاف ، ككأف يا٤با قد ىلك أك غصب ن  

( بأنو ال يلزنهها باإلقرار بعد رد رهادهتها َُ)( ، ىذا ىو ا٤بشهور ، كجـز ا٤باكردمٗالَبكة)
بالفسق أف يعتق ن  رهدا لو بالوصية ؛ ألنو ليس يلـز أف يعتق بالوصية إال نا احتهلو الثلث 
كقد ايتوعب الثلث بعتق ن  رهد لو األجنبياف فبطلت ُب غّبه كإف أقر الوارثاف ، كعلى 

يعتق غاًل كلو ، فإف الوارثْب الفايقْب  ( : ) األصح أنوُُا٤بشهور  قاؿ اإلناـ البلقيِب)
                                 

 (َِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ُ)
 (ِٕٔ/ ُّ( العزيز )ِ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 ( ياقط ن  جْ)
 / ب [ ن  أ ُْْ( ] ٓ)
 (ُْٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُٕٓ/  ْ( الديباج )ٔ)
 ( ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 / أ [ ن  ج ِٕٗ( ]ٖ)
 (ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َّّ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 (ِٕٗ-ِٖٕ/ ُٕ( ا٢باكم )َُ)
 (ُْْ/ ْ( التدريب )ُُ)



 254 يالرو المشرع قيقتح

يعتقداف أف يا٤با نلكهها كإ٭با ننعهها ن  التصرؼ فيو ظاىر الشهادة الٍب ىي عندٮبا غّب 
( على ّ( كا٤بختصر)ِ( ( كقطع بو الدارني كنص ُب األـ)ُنعهوؿ هبا ٤با عرفاه )ن  الرجوع()
شهادة عتق العبداف ٝبيعا ( كقيايو ( : ) إذا مل تتبعض الْنا يشهد لو ، كقاؿ ُب ا٤بطلب)

أف يكوف ا٢بكم ُب ا٤بسألتْب بالقيد السابق كىو ا٢بيازة احَباز عها إذا كانا غّب حا زي  فإنو 
 ( .ٓيعتق ن  الذم رهدا لو بقدر حصتهها ننو ن  الثلث)

 فصل  
اإلنساف كنا يبق ُب ؛ ألنو دعول ُب  الدعولعقده إل٢باؽ القا ف كذكره ذيل 

( ، كاألصل فيو أف النيب صلى اهلل ٔاألنواؿ ، كالقا ف نتبع اآلثار كاألرباه ، كا١بهع قافة )
( ا٤بد١بي ٖ( عا شة ذات يـو نسركرا فقاؿ : ) أمل ترم أف ٦بزز)ٕعليو كيلم د)ل على /)
قدانهها ( عليهها قطيفة قد غطيا رؤكيهها كقد بدت أَُ( كزيدا)ٗد)ل علي فرأل أيانة)

                                 
 ( ياقط ن  ب ُ)
 ( ُِْ/ ٖ( األـ )ِ)
 (ُُْ( ٨بتصر ا٤بزين )ّ)
 (ُّّ( ا٤بطلب العايل )ْ)
 (َّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ّٖ/  ِ( النظم ا٤بستعذب )ِّٗ/  ٗساف العرب )( لٔ)
 / أ [ ن  ب ُٔٓ( ]ٕ)
( ٦بزز ب  األعور ب  جعدة ا٤بد١بي الكناين رضي اهلل عنو كقيل : ٦بػزز لقػب ؛ ألنػو كػاف ٯبػز رؤكس األيػرل ٖ)

 ٍب يطلقهم ، كاف قا فا ، كال تعرؼ ينة كفاتو .
 (ْٓ/  ْ( الكانل )ٕٓٓ/ ٓ( اإلصابة )ُُْٔ/ ْترٝبتو ُب : االيتيعاب ) 
( أيانة ب  زيد ب  حارثة الكليب رضي اهلل عنو حب ريػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو كيػلم كابػ  حبػو ، أنػره النػيب ٗ)

صلى اهلل عليو كيلم على جيش فيو أبو بكػر كعهػر رضػي اهلل عنههػا ، تػوُب ُب آ)ػر )بلفػة نعاكيػة رضػي 
 اهلل  عنو .

 (َِِ/ ُ( اإلصابة )ٕٓ/ ُاليتيعاب )( إِ/  ْترٝبتو ُب : طبقات اب  يعد )
( زيػػد بػػ  حارثػػة بػػ  رػػراحيل الكلػػيب رضػػي اهلل عنػػو نػػوىل ريػػوؿ اهلل صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم كحبػػو ، أكؿ نػػ  َُ)

 ىػ ( . ٖأيلم ن  ا٤بوايل ) ت : 
 (ْْٗ/ ِ( اإلصابة )ِْٓ/ ِ(  االيتيعاب )ٗٓٓ/  ّترٝبتو ُب : ا١برح كالتعديل ) 
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( : ) فلو مل تعترب ٤بنعو ن  ِ( ، قاؿ الشافعي)ُفقاؿ : إف ىذه اإلقداـ بعضها ن  بعض ()
 اجملازفة ، كىو صلى اهلل عليو كيلم ال يسر كال يقر إال على ا٢بق ( .

أم : فبل يعترب قوؿ الفايق كالكافر ألنو  (ّشرط القائف مسلم عدل ()قولو ) 
( البلوغ كالعقل كايتغُب ا٤بصنف عنهها بالعدالة نعم ٓرر)(، كررط ُب احملْحاكم أك قايم)

اعتبارٮبا بالعدالة غّب كاؼ ، بل تعترب أىلية الشهادة كىي أعم ن  العدالة لشهوؿ النطق 
( ، ككاف األكىل أف يأٌب با٤بصدر فيقوؿ : إيبلـ ٔكالبصر كانتفاء العداكة عه  يلحق بو )
 ( .ٕـ ال الشخص )ككذا نا يعترب ؛ ألف الشرط ىو اإليبل

أم : فه  ال يعرؼ علهو ُب ىذا النوع ال يعتهد قولو كها أف  (ٖمجرب ( )قولو : ) 
( التجربة بأف يعرض َُ( ، كفسر ُب احملرر)ٗن  مل يعرؼ علهو باألحكاـ ال ٯبعل قاضيا )

عليو كلد ُب نسوة ليست فيه  انو ٍب نرة أ)رل ٍب نرة أ)رل فيه  أنو فإف أصاب ُب الكل 
( ، كقيل تكفي ُُو ٦برب ، كالعرض ثبلثا جعلو الشيخ أبو حاند كأصحابو ررطا)فه
: ) ىو ظاىر نص الشافعي كعليو ٝبع ن  األصحاب كنقلو الشيخ (ُّ( قاؿ البلقيِب)ُِنرة)

                                 
/  ٓأصحاب النيب صلى اهلل عليو كيلم باب نناقب زيد ب  حارثة رضي اهلل عنو ) ( صحيح البخارم كتابُ)

( ُْٗٓ( ) َُِٖ/ ِ( كصحيح نسلم كتاب الرضاع باب العهل بإ٢باؽ القا ف الولد )ُّّٕ(  )ِّ
 ن  حديث عا شة رضي اهلل عنها .

 ( َٔٔ/ ٕ( األـ )ِ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِٕٓ/  ْاج )( الديبّْٕ/ ٖ( التهذيب )ْ)
 (ُْٓ( احملرر )ٓ)
 (ّٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ْٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (َٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٗ)
 (ُْٓ( احملرر )َُ)
 ( ّّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ْٕٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ُّْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُِ)
 (ٖٕٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
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أبو حاند ع  األصحاب كىو ا٤بعتهد كالصحيح ا٤بنصوص أف العرض ال ٱبتص باألـ بل 
( : ) لو فقدا عرض على عصبة ُقاؿ الزركشي) ٯبوز نع األب لك  العرض نعها أكىل (

 ا٤بيت كقرابتو ( .
ألنو أعلى ن  الشهادة ، كألف قوؿ ا٤برأة ال  (ِ) ( واألصح اشتراط حر ذكرقولو : ) 

( : ) كبنوا ا٣ببلؼ ٓ( ، قاؿ الزركشي)ْ( كالثاين ال يشَبط ألنو إ)بار)ّيقبل ُب النسب)
(( كإ٭با أعاد ٔصح األكؿ كبو قطع ا٤باكردم كغّبه)على أف القيافة كا٢بكم أك كالقسهة كاأل

( بالصحيح ، قاؿ ٕا٤بصنف ا٢برية نع فههو ن  العدالة ألجل ا٣ببلؼ فيو كعرب ُب الركضة)
 ( : ) كىو الصواب  (.ٖالبلقيِب)

( ُِ()ُُ( ، كىذا ىو ا٤بنصوص )ُب األـ()َُأم : كالقاضي) (ٗال عدد ( )قولو : ) 
( ، كعلى ىذا ىل يشَبط تصرٰبهها بلفظ الشهادة أك ُّزكي )، كقيل ال بد ن  اثنْب كا٤ب

يكفي لفظ ا٣برب كجهاف ، كا٣ببلؼ ُب ىذه ا٤بسألة كنا بعدىا نستفاد ن  عطف ا٤بصنف 
 ( : ) الصحيح القطع بالواحد ( .ُْلك  فيو طريقاف حكاٮبا يليم ُب اجملرد )كقاؿ()

                                 
 (َِٔ( السراج الوىاج للزركشي )ُ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٕ/  ْ( التدريب )ّ)
 (َّٓ/  ٖتاج )( هناية احملُْٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ُِٔ( السراج الوىاج للزركشي )ٓ)
 ( ّٖٔ/ ُٕ( ا٢باكم )ٔ)
 ( : ) األصح ارَباط حريتو كذكورتو ( َُُ/  ُِ( ُب الركضة )ٕ)
 (ٕٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُ)
 ( ياقط ن  جُُ)
 ( َٓٔ/ ٔـ )( األُِ)
 (َّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
 ( ياقط ن  جُْ)
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كوف ن  بِب ندِب رىط ٦بزز أم : ال يشَبط أف ي (ُ) وال كونو مدلجيا (قولو : ) 
( الذم رأل أيانة كأباه زيدا ، بل ٯبوز ن  يا ر العرب بل ن  العجم ألف نظهره ِ/)

( رضي اهلل عنو كاف قا فا ، كالثاين : يشَبط ٓ( أف )عهر()ْ( ، كركل البيهقي)ّاالنتحاف )
صة هبم أـ علم ( ، كعرب األ هة ع  ىذا ا٣ببلؼ بأف القيافة )ألرجوع الصحابة لبِب ندِب )

( ع  األصحاب ارَباط كونو ثقة عا٤با بالقيافة كها البد ٖ( ، كحكى ُب البحر)ٕيتعلم)
 للعامل أف يكوف عا٤با باألحكاـ .

أم :  (َُعرض عليو ( ) أم : دكف البلوغ )( ٗفإذا تداعيا مجهوال ( )قولو : ) 
ممكنا منهما وتنازعاه وكذا لو اشتركا في وطء فولدت ( ) ُُعلى القا ف نع ا٤بتداعيْب )

إلٝباع األطباء أف الولد ال ٱبلق ن  ناء رجلْب كال ن  ناءي  لرجل كاحد ؛ ألف اهلل  (ُِ( )
تعاىل أجرل العادة ُب الرحم إذا ارتهل على الرحم انسد فهو فبل يقبل ننيا آ)ر ، كفا دة 

لى الصحيح ألهنا العرض الرجوع لقولو كال ينقض بعده إال إذا قانت بينة بإ٢باقو باآل)ر ع
حجة عانة ، كلو أ٢بقو القا ف كانتسب بعد البلوغ آل)ر ففي نقض اإل٢باؽ باألكؿ كجهاف 

( ا٤بنع ُب ىذه ؛ ألنو صحح ُب العكس كىو نا لو ُْ( كظاىر كبلـ الرافعي)ُُّب الكفاية )
                                 

 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 / ب[ ن  ج ِٕٗ( ] ِ)
 (ّّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٕٓ/  ْ( الديباج )ّ)
 (ُِِٓٔ( )ْْٓ/ َُ) ( السن  الكربل للبيهقي كتاب الدعاكل كالبينات باب القافة كإ٢باؽ الولدْ)
 ( ياقط ن  جٓ)
 (َّٓ/  ُٓ( تكهلة اجملهوع )ْْٓ/  ٕ( الوييط )ٔ)
 (ّْٖ-ّْٕ/ ٖ( التهذيب )ُٖٓ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (ُْٖ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ٖ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّٕٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٖٓٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ّٗٗ/  ُْ( كفاية النبيو )ُّ)
 (ََّ-ِٗٗ/ ُّ( العزيز )ُْ)
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 انتسب ٍب أ٢بقو القا ف بآ)ر أنو يعهل بالقا ف ؛ ألنو حجة أك حكم ،  كنقتضى قولو : )
أنو ررط للعرض كليس كذلك بل إذا ادعاه أحدٮبا كاآل)ر ياكت أك ننكر  (ُتداعيا ( )

عرض على األظهر ؛ ألف الولد صاحب حق ُب النسب فبل يسقط حقو بإنكار الغّب ككذا 
( ، ّ( ، كنقتضى كبلنو أنو ال فرؽ بْب اف يكوف ألحدٮبا عليو يد أـ ال )ِلو أنكراه نعا )
( أنو يلحق بصاحب اليد كبو قاؿ القفاؿ ( كاألربو ٓأطلق ُب الوجيز) ( : )ْكقاؿ الرافعي)

( ، كىو أنو إف كاف ُب يده ع  التقاط مل يؤثر كإال فيقدـ صاحب ٔتفصيل ذكره ُب اللقيط)
اليد أف تقدـ ايتلحاقو على ايتلحاؽ اآل)ر كإال فوجهاف أصحهها يستوياف فيعرض على 

يقتضي أنو نساك للهجهوؿ ُب أحكاـ العرض  (ٕ) كا (وكذا لو اشتر القا ف ، ) كقولو : ) 
كليس كذلك ؛ ألف ا٤بشَبؾ فيو بالفراش يعرض على القا ف كإف كاف بالغا نكلفا ، كألنو إذا  
كاف االرتباه لبلرَباؾ ُب الفراش  مل يصح إ٢باقو بالقافة إال ٕبكم حاكم جـز بذلك 

( : ) ظاىر ذكر الوط ارَباط َُقاؿ)( ، ك ٗ( ُب الصورتْب  ( حكاه البلقيِب)ٖا٤باكردم)
تغييب ا٢بشفة ُب الفرج كليس ىذا عندم ٗبعترب ُب ىذا ا٤بكاف بل لو مل يد)ل ا٢بشفة كلها 
كأنزؿ دا)ل الفرج كاف كالوطئ ككذا اإلنزاؿ )ارج الفرج ٕبيث د)ل ا٤باء ُب الفرج ككذا 

 ايتد)اؿ ا٤باء ( .

                                 
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ْْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 (ْٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 ( ََّ/ ُّ( العزيز )ْ)
 (ُْٔ( الوجيز )ٓ)
 (ُْْ/  ٔ( العزيز )ٔ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٓٗ/ ُٕ( ا٢باكم )ٖ)
 (ُّْ/  ْ( حارية الرنلي )ٕٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ُّْ/  ْ( حارية الرنلي )َٖٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
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 ٔفرع /
( ظهر فيو التخطيط عرض على القا ف دكف ّ)( : ) إذا ألقت يقطا /ِقاؿ الفوراين)

نا إذا مل يظهر ( كفا دتو فيها إذا كانت ا٤بوطوءة انة كباعها أحدٮبا ن  اال)ر بعد الوطئ 
( ُب أف العدة ْكااليترباء يظهر ُب أف البيع ىل يصح ؟ كأنية الولد عه  تثبت ؟ كُب ا٢برة)

بأن وطئا ( ُب الوط فقاؿ : ) ٔؾ)( ، ٍب بْب ا٤بصنف كجوه االرَبآتنقضي عه  ننهها)
 ( .ٖأم : بأف كجدىا كل ُب فرارو فظنها زكجتو أك أنتو ) (ٕ) ( بشبهة

) أو وطئ ( َُأم كأف يطأ الشريكاف األنة ا٤بشَبكة ) (ٗأو مشتركة لهما ( )قولو : ) 
 (ُِ) ( وطلق فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسد أم : ُب نكاح صحيح )( ُُزوجتو ( )
( ، كاحَبز بالشبهة كبالنكاح الفايد ُّنكحها ُب العدة كىو جاىل بأهنا نعتدة )أم : بأف 

عها لو كطاها ُب نكاح صحيح بأف تزكجها بعد انقضاء العدة فإف الولد للثاين ببل )بلؼ 
 ( .ُْكإف أنك  كونو لؤلكؿ ؛ ألف الثاين يقطع حكم األكؿ )

فوطئها المشتري ( ) ُيبيعها )أم : كأف يطأ أنتو ك  (ُٓ) ( أو أمتو وباعهاقولو : ) 
                                 

 / ب [ ن  ب ُٔٓ( ]ُ)
 (ّْٗ/  َُ( حواري الشركاين )ِ)
 / أ [ ن  أ ُْٓ( ]ّ)
 ( ُب ب : ا٢برية ْ)
 (ْٗٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ٓ)
 ( ُب ب : االرَباط ٔ)
 (ّٖٓالطالبْب )( ننهاج ٕ)
 (ُٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُّْ/  ْ( حارية الرنلي )ّْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 (ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ْٖٓ – ّٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُٖٓٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٕٓ/  ْ( الديباج )ُّ)
 (ّّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َِٗ/  ِح الوىاب )( فتُْ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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 ( على األصح أم : بغّب ربهة )( ِولم يستبرئ واحد منهما وكذا لو وطئ منكوحة ( )
( ، كالثاين : يلحق ٓ( الزكج لئل٢باؽ بل ا٤بوضع نوضع ارتباه )ْ: كال يتعْب /)أم (ّ)

فاؽ الزكج ( كعلى األصح ىل يكفي ُب دعول نسب ا٤بولود بالشبهة اتٔبالزكج لقوة قرابتو )
( ٕككاطئ الشبهة أك البد ن  إثبات الوطء بالبينة ؟ اقتصر ُب الركضة كأصلها على الثاين)

( ، كصٌححىو البلقيِب)ٖكُب اللعاف على األكؿ)
( فإف كاف ا٤بنازع فيو بالغا كاعَبؼ ٔبرياف ٗ

٤بصنف ، كحذفو ا( النكاح بالصحيحُُ، كقػىٌيد ُب احملرر)(َُالشبهة كجب أف يغِب ع  البينة )
بناء على أف ألفاظ العقود تنزؿ على الصحيح لك  يعىكِّر عليو التعبّب بالصحة ُب الصورة 

( ، كأطلق ىناؾ لكاف أكىل ؛ إلنكاف اإلحالة عليو أك يطلق فيهها ُِاآلتية كلو قػىٌيد ىنا)
 ٞببل للفظو على الصحيح .

ياه عرض عليو فإذا ولدت لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما وادع: ) قولو
 ( .ُْلئلنكاف ننهها كتداعيهها ليس بشرط كها يبق ) (ُّ( )

: إذا ٚبلل بْب الوطاْب أم (ُٓفإن تخلل بين وطئهما حيضة فللثاني ( ): ) قولو
                                 

 (ُْٕ/  ْ( التدريب )ُ) =
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 / أ [ ن  ج ِٖٗ( ]ْ)
 (ّٕٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 (ُّٓ/  ْليويب كعهّبة )( حاريتا قُٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (َُِ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ُّٖ/  ٖ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 (َٖٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ْٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )َُ)
 (ُْٓ( احملرر )ُُ)
 ( ُب ب : كلو قيدىاُِ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّٕٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ْٕٓ/  ْ( الديباج )ُْ)
 (ْٖٓطالبْب )( ننهاج الُٓ)
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( األكؿ فينقطع تعلقو  ؛ ألف كجود ا٢بيض ُحيضة فهي أنارة ظاىرة ُب حصوؿ الرباءة ع )
و أتت األنة بعد بولد ٲبك  أف يكوف ن  بعد الوطء يقطع فراش نلك اليهْب ، حٌب ل

( ، كإذا ِالواطئ ال يلحقو كإف مل ٰبصل كطئ ٲبك  إضافة العلوؽ إليو فهع حصولو أكىل )
 ( .ّانقطع األكؿ تعْب الثاين ؛ ألف فرارو مل ينقطع بوجوده )

أم : كالثاين كاطاا بشبهة  (ْإال أن يكون األول زوجا في نكاح صحيح ( )قولو : ) 
 نكاح فايد فبل ينقطع تعلق األكؿ ؛ ألف إنكاف الوطئ نع فراش النكاح قا م نقاـ أك ُب

( ، كاحَبز بالصحيح عها لو كاف األكؿ زكجا ٓنفس الوطء كاإلنكاف حاصل بعد ا٢بيضة)
ُب نكاح فايد ففي انقطاع تعلقو بتخلل ا٢بيضة قوالف أظهرٮبا : االنقطاع ؛ ألف ا٤برأة ُب 

 ( .ّٔب فرارا نا مل توجد حقيقة الوطء )النكاح الفايد ال تص
ألنو  (ٖ) اتفقا إسبلما وحرية أم ال ( ) أم : ا٤بتنازعْب( ٕوسواء فيهما ( )قولو : ) 

، كىو كىو تفريع على صحة ايتلحاؽ العبدلو انفرد كل بدعواه ٢بقو فكذا لو ارَبكا ، 
 )كاهلل أعلم( . ،(ٗاألظهر )

 كتاب العتق 
نو عتق الفرس ا٣بيل إذا ف نادتو تدكر على التقدـ ، كن(  أُُ()َُذكر األزىرم)

                                 
 ( ُب ج : على ُ)
 (َّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِ)
 (ْٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٖٔٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ّّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ّٓٔ - ِٓٔ/  ْتاج )( زاد احملِٓٓ - ُٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ْٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْٖ/  ْ( التدريب )ٗ)
( ٧بهد ب  أٞبد ب  األزىر أبو ننصور األزىرم العبلنة اللغوم كاف رأيا ُب اللغة كالفقو ثقػة ثبتػا دينػا ، لػو َُ)

 ىػ ( . َّٕءات ، ) ت : هتذيب اللغة التفسّب علل القرا
 (ّٔ/  ّ( طبقات الشافعية الكربل )ّّْ/  ْ( كفيات األعياف ) ُْٔ/  ُٕترٝبتو ُب :  نعجم األدباء )

 (ُِْ/  ُ( هتذيب اللغة )ُُ)
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فك ن   ( كالسراح ، كننو عتق الفرخ إذا طار كايتقل ، فكأف العبد إذاُ، )أك القوة()يبقتها
(: ْ()ّ( ، قاؿ اب  دريتويو)ِ: أعتقت الغبلـ فهو نعتق كعتيق)الرؽ ٚبلص كايتقل ، كيقاؿ

 الشرع : إيقاط ا٤بلك ع  اآلدني تقربا إىل اهلل ( كىو )طأ( ، كُبٓ: عتقتو)) كالعانة تقوؿ
، كٰبتج ٤بقابلو ٗبا ركاه أبو (ٕ، فأ)رج الطّب كالبها م فبل يصح عتقها على األصح)(ٔتعاىل)
( أنو كاف يشَبم العصافّب ن  الصبياف ُُ( )رضي اهلل عنو()َُ( ع  أيب الدرداء)ٗ( )ٖنعيم)

( أنا البها م ُّيها نلك باالصطياد ، )ك()( : ) كا٣ببلؼ فُِفّبيلهم ، قاؿ اب  الصبلح)
اإلنسية فإعتاقها ن  قبيل يوا ب ا١باىلية كذلك باطل قطعا ( كال يرد الوقف ؛ ألنو نقل 

( ، كاألصل فيو ُْنلك إىل اهلل تعاىل ال إيقاط ، ك٥بذا يضه  بالقيهة فدؿ على بقاء ا٤بلك)

                                 
 (  ياقط ن  بُ)
 (ِّْ/  َُ( لساف العرب )َُِٓ/  ْ( الصحاح )ِ)
 ىػ ( . ّٓٗتا لو تصحيح الفصيح ، ) ت : ( ا٢بس  ب  ٧بهد ب  دريتويو أبو علي الدنشقي كاف ثقة ثبّ)

 (ُٔٓ/  ّ( رذرات الذىب )ِٓ/  ِ( الواُب بالوفيات )ِّّ/  ّترٝبتو ُب : اإلكهاؿ )
 (ُِٔ/  ُ( تصحيح الفصيح )ْ)
 (  ُب ب : عتقوٓ)
 (ٖٖٔ/  ِ( اإلقناع  للشربيِب )ّٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ُُّّ/  ّ( اإليعاد )َِٖ/  ُِ( كفاية النبيو )ٕ)
( أٞبػد بػػ  عبػد اهلل بػػ  أٞبػد ا٤بهػػراين أبػو نعػػيم األصػفهاين ، اإلنػػاـ ا٢بػافظ الثقػػة العبلنػة نصػػنف نكثػر  نػػ  ٖ)

 ىػ ( . َّْنصنفاتو ا٤بستخرج على الصحيح حلية األكلياء ، تاريخ أصبهاف ) ت : 
 (ِْٓ/  ّ( رذرات الذىب )َّ/  ٓ( النجـو الزاىرة )َُِٗ/  ّترٝبتو ُب : تذكرة ا٢بفاظ )

 (ِٕٔ/  ُ( تاريخ أصبهاف ) ٗ)
( عوٲبر ب  عانر نػ  نالػك أبػو الػدرداء األنصػارم ا٣بزرجػي رضػي اهلل عنػو ارػتهر بكنيتػو كػاف فقيهػا عػاقبل َُ)

( اإلصػابة  ُْٔٔ/ ْ(.االيػتيعاب )ُّٗ/  ٕىػػ (.  ترٝبتػو ُب : طبقػات ابػ  يػعد ) ِّحكيها )ت : 
(ْ /ُِٔ ) 

 (  زيادة ن  جُُ)
 (ُْٓ/  ْالوييط ) ( ررح نشكلُِ)
 (  زيادة ن  جُّ)
 ( ُّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج ) ُْٔ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
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، (ُأم : ا١بواز على العقبة بفك الرقبة ) }رَقَ َبةٍ َفكُّ  * َوما َأْدراَك َما اْلَعَقَبةُ  {قولو تعاىل 
( "ن  أعتق رقبة نؤننة بكل عضو ننها عضوا ننو ن  النار حٌب فرجو ِكُب الصحيحْب)

 (.ْ( ) على صحة اإلعتاؽ كعلى أنو ن  القربات()ّبفرجو "  كاإلٝباع)
كلف فبل ( أم : فيها يعتقو ، كىو ا٤بٔ() ( التصرفٓإنما يصح )من مطلق(): ) قولو

( بإطبلؽ التصرؼ ٖ، )كا٤براد()(ٕيصح عتق اجملنوف كالصيب ٩بيزا كاف أك غّبه لعدـ أىليتو)
، ك)رج ٗبا ذكره احملجور (ٗ، فغّب ا٤بالك ال يصح إعتاقو إال بوكالة أك كالية)ترتبو على ا٤بلك
ُب ( ، كُب تنجيز العتق ُُ، نعم تصح كصية السفيو بالعتق على ا٤بذىب)(َُبسفو أك فلس)

( على تغليب حجر السفو أك حجر ا٤برض ، ُّ( بناٮبا ا٤باكردم)ُِنرض نوتو كجهاف /)
إعتاقو  ( قبل القبض يصحُْ، كيرد عليو ا٤بشَبم /)ثاين يصح ُب ثلثو كا٤بريض الرريدفعلى ال

، كالوارث يصح إعتاقو رقبة العبد ا٤بوصى ٗبنفعتو نع أنو غّب تاـ نع أنو ليس ٗبطلق التصرؼ
 .(ُٓكها قالو الرافعي ُب الوصية )ا٤بلك فيو  

                                 
 (ٔٔ/  َِ( تفسّب القرطيب )ِِْ/  ِْ( تفسّب الطربم )ُ)
/ ٖ( صػػػحيح البخػػػارم كتػػػاب كفػػػارات األٲبػػػاف بػػػاب قػػػوؿ اهلل تعػػػاىل " أك ٙبريػػػر رقبػػػة " كأم الرقػػػاب أزكػػػى  )ِ)

( نػػ  حػػديث أيب َُٗٓ( )ُُْٕ/ ِم كتػب العتػػق بػاب فضػػل العتػق )( كصػحيح نسػػلُٕٓٔ( )ُْٓ
 ىريرة رضي اهلل عنو .

 (ّْْ/  ُْ( ا٤بغِب )ُٕٓ( اإلٝباع )ّ)
 (  ياقط ن  بْ)
 (  ياقط ن  جٓ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِْ/  ْ( التدريب )ٕ)
 (  ياقط ن  ج ٖ)
 (ّٖٔأل)يار )( كفاية اْٖٖ( غاية البياف )ٗ)
 (ُِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٕٓٓ/  ْ( الديباج )َُ)
 (ُُّٖ/  ّ( اإليعاد )ِّٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 / ب [ ن  ج ِٖٗ( ]ُِ)
 (ُّٕ/  ُٖ( ا٢باكم )ُّ)
 / أ [ ن  بُٕٓ( ] ُْ)
 (ُُِ/  ٕ( العزيز )ُٓ)
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( ، ِ( أم : على ٧بقق الوقوع كغّبه قيايا على التدبّب)ُ)ويصح تعليقو ( : ) قولو
( ُب كتاب الصداؽ أف التعليق ليس بعقد قربة ، أم : ليس لو أصل كننعو ّكذكر الرافعي)

نفع ٤ب  لذلك ، ) كقد يقَبف بو نا يقتضي كونو قربة كه  علق عتق عبده على ٙبصيل 
( فأنت حر ، أك على ْ: إف )دنت العامل الفبلين )ينة()ب بتحصيل النفع لو كقولويتقر 

( ، ككبلنو ٓقالو ُب التحرير) ،ف صليت الضحى فأنت حر ك٫بو ذلك (إٯباد قربة كقولو : إ
( ، كُب البسيط إذا كقتو ٔ، كبو صرح القفاؿ ُب فتاكيو)فهم أنو ال يفسد بالشركط الفايدةي

، ) كقد يفهم أنو يعترب ُب تعليق اإلعتاؽ إطبلؽ (ٕلغا التوقيت حكاه الزركشي)نفذ ك 
التصرؼ كليس كذلك فإنو يصح تعليقو ن  الراى  ا٤بعسر كا٤بوير على صفة توجد بعد 
( ٖالفك أك ٙبتهل كجودىا قبلو كبعده ككذا ن  نالك العبد ا١باين الذم تعلقت ا١بناية)

 .(ٗأك ردة ( قالو ُب التحرير) برقبتو كن  احملجور عليو بفلس
: إف كاف باقيو لو نعينا كاف كاليد أك را عا  ( أمَُ)وإضافتو إلى جزء (  قولو : ) 

( ُ( أف رجبل أعتق رقصان)ُّ( ٤با ركل أبو داكد كالنسا ي)ُِ)فيعتق كلو ( ( ) ُُكالبعض)

                                 
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّْٓ/  ْ( حارية الرنلي )ّّْ/  ِ( فتح ا١بواد )ِ)
 (ُّٖ - ُّٕ/  ٖ( العزيز )ّ)
 ( ياقط ن  جْ)
 (ُٖٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٓ)
 (ِِٕ/ ٔ( العزيز )ٔ)
 (ُٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 ( ُب ب : جنايتو  ٖ)
 (ِٖٕ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ِٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْٓ( التذكرة )ُُ)
 (ٖٓٓ )( ننهاج الطالبْبُِ)
( كالسػػن  الكػػربل ّّّٗ( )ِّ/  ْ( يػػن  أيب داكد كتػػاب العتػػق بػػاب فػػيه  أعتػػق نصػػيبا لػػو نػػ  ٩بلػػوؾ )ُّ)

( كصػححو ُب اإلركاء َْٕٗ( )ّْ/  ٓللنسا ي كتاب العتق باب ذكر العبد يكوف للرجل فيعتق بعضػو )
(ٓ  /ّٓٗ ) 
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( ِ، كصح /)لو ن  غبلـ فذكر ذلك للنيب صلى اهلل عليو كيلم فقاؿ : " ليس هلل رريك "  
فيه  قاؿ ألنتو : فرجك حر ،  ( أف رجبل يألوْ( اب  عباس )رضي اهلل عنهها()ّ)ع ()
)ٓ: ) ىي حرة أعتق فيها قليل أك كثّب()قاؿ كال يعرؼ لو ٨بالف ن   ( : )ٔ( قاؿ اب  حـز

، ألنو إذا يرم العتق إىل نلك ا٤بشَبم عند قدرتو على ٜبنو فإىل باقي نلكو الصحابة (
 ( . ٖ، كأفهم إطبلقو أنو ال فرؽ بْب ا٤بوير كا٤بعسر ٖببلؼ نا إذا كاف باقيو لغّبه) (ٕأكىل)

( أم : كنا تصرؼ ننهها كأنت حر أك ٧برر أك ٗ)وصريحو تحرير وإعتاق ( : ) قولو
( نعم لو قاؿ أعتقك اهلل أك اهلل َُحررتك أك أنت عتيق أك نعتق لوركدىا ُب القراف كالسنة)

( ثالثها : صراحة اهلل أعتقك ٖببلؼ عكسو ؛ ألنو دعا لو ُُترجيح) أعتقك فأكجو ن  غّب
ؽ اللذاف ٮبا نصدراف ليسا : ) التحرير كاإلعتا(ُّ( ، كقاؿ البلقيِب)ُِباإلعتاؽ فهو كناية)

: أنت ا الصريح نا ارتق ننهها فلو قاؿ: أنت ٙبرير أك إعتاؽ، كاف كقولو للهرأة؛ إ٭بصرٰبْب
 .وا نا ارتق ن  التحرير كاإلعتاؽ(ح فكاف ينبغي أف يقولطبلؽ ، فيكوف كناية ُب األص

و كناية ( ، كالثاين : أنُٓ( لوركده ُب القرآف)ُْ)وكذا فك رقبة في األصح ( قولو : ) 
                                 

 (َُّْ/  ّ( الصحاح )َُٓ( الشقص : القطعة ن  الشيء . ا٤بصباح ا٤بنّب )ُ) =
 / ب [ ن  أ ُْٓ( ]ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 ( زيادة ن  جْ)
 (ََُِٗ( )ِٖ/  ٓ( نصنف اب  أيب ريبة كتاب البيوع كاألقضية : ُب الرجل يعتق بعض ٩بلوكو )ٓ)
 (َُٗ/  ٗ( احمللى )ٔ)
 (ِٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 (ْٓٔ/  َُ) ( النجم الوىاجٓٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُْٔ( اللباب )َُ)
 (ّْٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )ِّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُ)
 (ّٓٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِ)
 (ّٕٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ِٓٗ( ٙبفة الطبلب )٨ّْٗبتصر التربيزم )( ررح ُٓ)
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( ِ( كُب البحر)ُكا١بيلي كغّبىم) كا١باجرني، كصححو ا١برجاين ؛ ألنو يشهل العتق كغّبه
ف فككت رقبتك ن  الرؽ صريح، كقاؿ إنو ظاىر ا٤بذىب قاؿ الزركشي : ) ع  نص األـ أ

 كقضية النص أف االقتصار على فككت كفكيت ليس بصريح ( .
( أم : بل يعتق بو كإف مل ْ)إلى نية (  : الصريح )أم (ّ)وال يحتاج ( قولو : ) 

ها قبل الرؽ حرة ( نعم لو كاف ا٠بٓيقصد إيقاع العتق ؛ ألف ىزلو جد كها ركاه الَبنذم)
( كإف مل ٱبطر لو النداء با٠بها القدمي عتقت  كلو كاف ٔكقصد النداء مل تعتق ُب األصح)

 .(ٖ، ككذا إف أطلق ُب األصح)(، فإف قصد النداء مل تعتقٕا٠بها ُب ا٢باؿ حرة )
( أم الحتها٥با العتق كغّبه  كسا ر نا َُ)كناية  أم إىل النية (ٗ)وتحتاج إليهاقولو 

 (.ُّ( أـ ال )ُِ( كقضية إطبلقو أنو ال فرؽ بْب أف ٰبتف هبا قرا   /)ُُالكناية)تد)لو 
وىي ال ملك لي عليك ال سلطان ال سبيل ال خدمة أنت سائبة أنت قولو 

ال )دنة كجو أنو ليس بشئ ، كُب (ُٓ( كإلرعارىا بقرا   ا٤بلك نع احتهاؿ غّبه)ُْ)موالي

                                 
 (ََُْ( فتح الرٞب  )ِٖٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ُ)
 ( مل أجده ُب ٕبر ا٤بذىب .ِ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
نده ( كا٢بػػػارث ُب نسػػػَٖٕ( ) َّْ/ ُٖ( مل أره عنػػػد الَبنػػػذم هبػػػذا اللفػػػظ ، كركاه الطػػػرباين  ُب الكبػػػّب ) ٓ)

 ( .ِِٕ/  ٔ( كضعفو األلباين ُب إركاء الغليل )َُٓ)
 (ُِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ْٖٔ( كفاية األ)يار )ٔ)
 (َُْ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ّّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 (َّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ّٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٖٓٓ) ( ننهاج الطالبْبَُ)
 (ّٔٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٓ/  ِ( االنتصار )ُُ)
 / أ [ ن  ج ِٗٗ( ]ُِ)
 (ُّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُّ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ُِّٓ/  ّ( اإليعاد )َِٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُٓ)
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( ، كلو ُوز الوصية لو با٣بدنة دكف الرقبة)؛ ألف ا٣بدنة ال تدؿ على ا٤بلك إذ ٘بكإف نول
( ، كالضابط كل نا ال ينتظم ِ؛ لابل يوىم ا٢بصر)اؿ ا٤بصنف : كىي كقولو لكاف أحس ق

 (.ّإال بتقدير ايتعارة أك إضهار )
 فرع 

 ( كأيقطو ا٤بنهاج .ٓ( كإال فبل ذكره ُب احملرر)ْالعتق بالعجهية كناية إف نول )صح()
( أم : كأنت طالق كحبلك على ٔ)يح أو كناية للطبلق ( وكذا كل صر : ) قولو

( ، كيستثُب قولو : أنا ننك حر فإنو ليس  ٕغاربك فإنو كناية ىنا إلرعاره بإزالة قيد ا٤بلك)
( كنا لو قاؿ لعبده : اعتد ٖكناية ُب العتق كإف كاف قولو : أنا ننك طالق كناية ُب الطبلؽ)

( ، كلو قاؿ ألنتو ٗيعتق اليتحالتو ُب حقو)أك ايتربئ رٞبك كنول العتق فإنو ال 
( ينبغي ا)تصاصهها ٗبا إذا مل تك  األنة نوطوءة فإف كانت كاف ُُ( ) ]ك[)َُفوجهاف)

 ( .ُِذلك كناية قطعا ( قالو ُب التحرير )
( تغليبا لئلرارة ُّ)وقولو لعبده : أنت حرة وألمتو أنت حر صريح ( : ) قولو

 ( .ُُب التذكّب كالتأنيث) ( العبارة ، كال أثر للخطأُْعلى)
                                 

 (ْٕٔ/  َُ( النجم الوىاج )ّٓٓ/  ٖ( التهذيب )ُ)
 (ّٔٓ/  َُ( حواري الشركاين )ْٓٔ/  ْاج )( نغِب احملتِ)
 (ّْْ/  ْ( حارية الرنلي )ّ)
 (  ياقط ن  بْ)
 (ُٓٓ( احملرر )ٓ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُٖٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ََِ( أنوار ا٤بسالك )ٕ)
 (ِٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕٓٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٖ)
 (ّٕٓ/  َُٙبفة احملتاج )( َّٕ/  ٓ( الغرر البهية )ٗ)
 (ْٓٔ/  ْ( أصحهها : العتق . نغِب احملتاج )َُ)
 ( يقطت الواك ن  أُُ)
 (ْٖٕ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (  قولو : )لئلرارة على( نكرر ُب بُْ)
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ولو قال عتقك إليك أو حريتك ونوى تفويض العتق إليو فأعتق نفسو في قولو : ) 
ل كقيايو ( كفيو )بلؼ ُب أنو ٛبليك أك توكيّ( أم : كها ُب الطبلؽ)ِ)المجلس عتق ( 

( ) جعلت عتقك إليك ( فحذؼ ُب ٓ( كالركضة)ْ، كعبارة احملرر)٦بياو ىنا قالو الزركشي
( : ) كىو ٧بتهل( ، كقولو ٕ( : /)٤ٔبنهاج لفظ جعلت كأنو رأل أهنا غّب نؤثرة قاؿ البلقيِب)ا

(  : ) ك)ّبتك ٖباء نعجهة ن  التخيّب  ٗ( قيد ُب األ)ّبة ، قاؿ ُب التحرير)ٖ( ) ونوى: ) 
( كذا ُب نسخ ا٤بنهاج كصىٌوبى

( : ) ُِ( : ) حريتك ( ( ، قاؿ العراقي)ُُ( ُب ا٤بههات)َُ
( جعلت حريتك إليك كاف صرٰبا ُب التعريض كمل ٰبتج إىل نية ،  ُّت الصيغة)نٌب كان

كنقتضى عبارة الكتاب انتداد ذلك إىل انقضاء اجمللس كليس كذلك ، كعبارة أصل 
 .٤بعتهد كنظّبه ن  تفويض الطبلؽ (: ) فأعتق نفسو ُب ا٢باؿ ( ، كىو ا(ُْالركضة)

)  : ُب ا٢باؿأم (ُٓ)ألف فقبل ( أو اعتقتك على ألف أو أنت حر على : ) قولو
( أم : ُب ُٔ( ) : أعتقني على ألف فأجابو عتق في الحال ولزمتو األلفأو قال لو العبد

                                 

 (ِٗٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ْٖٖ( غاية البياف )ُ) =
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُُُٕ( العجاب )ُِٗ/  ِتح الوىاب )( فّ)
 (ُٓٓ( احملرر )ْ)
 (َُٗ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 (ٖٕٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ٔ)
 / ب [ ن  ب ُٕٓ( ]ٕ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٖٕٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ٗ)
 ( ُب ب : كصوبوَُ)
 (َّْ/  ٗ( ا٤بههات )ُُ)
 (ٖٕٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
 الصفة( ُب ج : ُّ)
 (َُٗ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُْ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
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( فعلى ىذا ُالصور الثبلث كا٣بلع بل أكىل ؛ لتشوؼ الشرع إىل ٚبليص الرقبة دكف الفراؽ)
إىل اكضة نازعة ىو ن  جانب ا٤بلك نعاكضة فيها را بة التعليق ، كن  جانب ا٤بستدعي نع

( ّ( ، كُب ا٢باكم)ِ، كال يقدح كونو ٛبليكا إذ يغتفر ُب الضهِب نا ال يغتفر ُب العقود)ا١بعالة
كجو أنو ال يعتق ألف للزكجة ند)بل ُب رفع النكاح بالفسخ كليس للعبد ند)ل ُب رفع الرؽ 

( كال ٓرر)( تبع فيو احملْ( ) الحال عتق فيع  نفسو فكاف العتق أ)ف حكها ، كقولو : ) 
: أعتقتك على كذا إىل رهر ، ( إال فيها لو قاؿ ٔفا دة لو كمل يذكره ُب الركضة كأصلها)

( الكتاب أف تكوف ُب الذنة ، فلو ٕ: عتق ُب ا٢باؿ كالعوض نؤجل ، كصورة )نسألة()فقيل
كانت نعينة بأف يكوف ُب يد العبد ألف اكتسبها ، فقاؿ السيد : أعتقتك على ىذه األلف 

( ، كقيل : ٗ( ؛ ألنو كسب عبده)ٖفقيل : يعتق كال ريء على العبد كاأللف نلك السيد)، 
( ع  أيب بكر الفاريي ُُ( إىل ٛباـ قيهتو ذكره القفاؿ ُب فتاكيو)َُيعتق كيتبعو )بالزيادة()

كصورهتا أيضا أف ال تتضه  التعليق على الدفع ، فلو قاؿ : إف أعطيتِب أك أديت يل ألفا 
إنو ال ٲبلك ( : ) ال ٲبك  أف يعطي نا ُب يده فُِاؿ الرافعي ُب باب الكتابة)فأنت حر ، ق

: إف أعطيتِب ألفا فأنت طالق ، فأعطتو ألفا نغصوبا ال يقع الطبلؽ رياا فهو كها لو قاؿ
( على األصح ( قاؿ الزركشي : ) كفيها قالو نظر ؛ إلنكاف إعطا و ن  ناؿ نفسو نع ُّ/)

                                 
 (ٓٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )َُّّ/  ّ( اإليعاد )ُ)
 (ِٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ٕٔٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ِ)
 (ََّ/  ُٖ( ا٢باكم )ّ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٓٓ( احملرر )ٓ)
 (َُٗ/  ُِطالبْب )( ركضة الٔ)
 ( ياقط ن  جٕ)
 ( ُب ج : للسيدٖ)
 (ّْٔ/  ْ( حارية الرنلي )ّٓٓ/  ٖ( التهذيب )ٗ)
 ( ياقط ن  جَُ)
 (ّٖٓ/  َُ( حواري الشركاين )ٓٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
 (ْْْ/  ُّ( العزيز )ُِ)
 / ب [ ن  ج ِٗٗ( ]ُّ)
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حر كعليك ألف سيد كقضية اإل٢باؽ با٣بلع أنو لو قاؿ : أنت كونو رقيقا بأف يكاتب ال
ج ع  تصوير ا٤بصنف بصيغة الشرط ( ، كىو )ار ُ، كبو صرح ُب الكفاية)يعتق ٦بانا كإف قبل

). 
ولو قال : بعتك نفسك بألف فقال : اشتريت فالمذىب صحة البيع ( : ) قولو

فعلى ىذا لو أقر السيد ببيعو عتق كال  : كالكتابة كألف البيع أثبت كالعتق فيو أيرع ،( أمِ)
( عانل رقيقو بالبيع احملقق فهنهم ْ( كنقل الربيع قوال أنو ال يصح ، فإف)ّيلـز العبد الثه )

صنف ( ، كتعبّب ا٤بٔ، كننهم ن  زيفو ، كقاؿ : إنو ن  ٚبرٯبو كقطع باألكؿ )(ٓن  أثبتو)
( كركضة ٖ( كُب اإلرراؼ للهركم)ٕ): ) ىذا نا ذكره الرافعيبا٤بذىب يقتضيو قاؿ الزركشي

( لشريح أف ا٤بزين ركل صحة البيع كنقل ع  الشافعي الرجوع عنو كأف ذلك كتابة ٗاألحكاـ)
( بلفظ البيع فتكوف فايدة ، كا٤بعركؼ كإف ثبت ا٣ببلؼ الصحة كها يصح رراؤه َُحالة /)

 ( . ن  يعتق عليو بل رراء العبد نفسو أقرب إىل العتاقة ن  رراء القريب
( ، ُِ( أم : ككأنو على ناؿ كا٣بلع)ُُ)ويعتق في الحال وعليو ألف ( : ) قولو

ك٥بذا كاف عقد عتاقة على األصح ال بيعا فبل يثبت فيو )يار اجمللس كلو كاف بيعا ثبت فيو ، 
( كقاؿ ا٥بركم ُب اإلرراؼ : كتظهر فا دتو ُّكيثبت الوالء للسيد كلو كاف بيعا مل يثبت)

                                 
 (ّّٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ُ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٖٕٓ/  ْ( الديباج )ُُّ/  ٖ( اإلرراؼ على نذاىب  العلهاء )ّ)
 ( ُب ب : فإنوْ)
 (ُٖٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِّٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 (ّّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (َّٗ/  ُّ( العزيز )ٕ)
 (ُُٖٓ/  ِ( اإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات )ٖ)
 (َْٔ( ركضة ا٢بكاـ )ٗ)
 / أ [ ن  أ ُْٔ( ]َُ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُْٕ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ٕٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٖٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
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: بيع نفذ ك٘بب قيهتو ، كإف قلنا : عتق اؿ أنت حر على ألف فإف قلنالو ق أيضا فيها
 قالو الزركشي .  ،ـز بو ن  كجوب األلف ىو ا٤بشهوربعوض صح كٯبب ا٤بسهى ، كنا ج

: على األصح ؛ ألنو عتق بعقد نعاكضة فهو كها ( أمُ( ) والوالء لسيدهقولو : ) 
( ، كقيل : ال كالء عليو ألنو عتق ِرا بة العتق)لو كاتبو كألف الوالء ٤ب  أعتق كىذا عقد فيو 

، فلو باعو بعض نفسو فهل يسرم على البا ع ذا إذا باعو نفسو ٝبيعا( كىّعلى نلك نفسو)
: ) نعم إذا كاف الوالء لو كها لو قاؿ اعتقو فإف قلنا ال كالء مل (ْ؟ قاؿ البغوم ُب فتاكيو)

 .(ٓيسر كها لو باعو ن  غّبه ( .)
أو أعتقتك دون حملك عتقا : كأطلق ) ( أمٔ)و قال لحامل اعتقتك ( ول: ) قولو

، أنا ُب األكىل فكها يد)ل ا٢بهل ُب البيع لك  األصح أنو يعتق ( أم: على ا٤بشهورٕ)( 
( ُ( كحكى اإلناـ)ٗ()ٖبالتبعية دكف السراية ؛ ألف السراية ُب األرقاص ال )ُب األرخاص()

                                 
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٓٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِ)
 (َُْتاج )( بياف غرض احملّٓٔ/  ّ( العباب )ّ)
 (ُّٖ( فتاكل البغوم )ْ)
 ( كتب ُب حارية )أ( نا نصو : )حادثة:ٓ)

عبد انتهى ا٤بلك فيو لبيت ا٤باؿ، فارَبل نفسو ن  ككيل بيت ا٤باؿ، اتفق ىذا ُب ببلد الصػعيد .. فػأفٌب الشػيخ 
 -بقػوص بالصحة، كرفعت القضية إىل القاضي -كىو أفقو تبلنذة اب  عبد السبلـ-جبلؿ الدي  الدراين 

فقػاؿ: ال يصػح؛ ألنػو عقػد عتاقػة، كلػيس لوكيػل  -كىو القاضػي مشػس الػدي  األصػبهاين رػارج )احملصػوؿ( 
 بيت ا٤باؿ أف يعتق عبد بيت ا٤باؿ.

 قاؿ الشيخ: كالصواب نا أفٌب بو الدرنا ي؛ فإف ىذا العتق إ٭با كقع بعوض فبل تضييع فيو على بيت ا٤باؿ.
تػػق إف أراد ٦باننػػا حيػػث مل يػػؤذف لػػو .. فصػػحيح، كلػػيس ٩بػػا ٬بػػ  فيػػو كإال .. كقولػػو: لػػيس لوكيػػل بيػػت ا٤بػػاؿ الع

 فههنوع، بل لو العتق بعوض إذا كاف نصلحة، كبغّب عوض إذا أذف لو اإلناـ.
كقد ذكر الرافعي ُب )ا٥بدنة(: أف العبد ا٤بسلم إذا أتانا .. فلئلناـ أف يدفع قيهتو ن  بيت ا٤باؿ كيعتقو ع  كافػة 

 (ِْٕ – ُْٕ/  َُكالءه ٥بم. دنّبم ( النجم الوىاج ) ا٤بسلهْب، ك 
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 (َّٕ/  ٓ( الغرر البهية )ُِّٔ/  ّ( اإليعاد )ٗ)
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ال تتضه  عوضا كا٥ببة كالرى  أف ا٢بهل فيها ال يتبع كعزاه قوال ُب العقود اال)تيارية الٍب 
للجديد ، كأنا ُب الثانية فؤلف اب  عهر أعتق أنة كايتثُب نا ُب بطنها ثبت ذلك عنو كها 

كألنو جزء ننها كٱبالف نا لو : كال يعرؼ لو ٨بالف ، ( أمِقالو اب  ا٤بنذر ُب باب ا٥ببة)
( قاؿ ّال يصح ؛ ألف العتق ال يبطل بااليتثناء لقوتو): بعتك ا١بارية دكف ٞبلها فإنو قاؿ

:  ) كأف ا٤بسألة نصورة ٗبا إذا أعتقها ُب صحتو أك نرض نوتو كالثلث يفي بالكل ، يالزركش
: ( : إهنا تعتق دكنو كها لو قاؿْأنا إذا مل يف الثلث إال هبا دكف ا٢بهل فيحتهل أف يقاؿ /)

ثلث نالو ؛ إذ ال فرؽ بْب أف يوقت العتق أك يرتبو  أعتقت يا٤با أك غا٭با ، ك كاف األكؿ
 .على يبيل التبعية (الشرع 

( أم : على الصحيح ؛ ألف األصل ال يتبع ٓ)ولو أعتقو عتق دونها ( : ) قولو
( : ) كمل يىًصٍر أحده ٖ( قاؿ اإلناـ ُب كتاب الوصية)ٕ( كحكى اب  ا٤بنذر فيو اإلٝباع)ٔالفرع)

( ع  َُ(( كنقلو الرافعي)ٗاب غّب الشيخ أيب بكر الطويي)إىل )بلفو أحد ن  األصح
عتق عليو تبعا  ، كفرؽ ا١بههور بأنو إ٭با كقع الأيب إيحاؽ أيضا بالقياس على عكسوالشيخ 

، كإال فبل تبعية عند توجيو العتق إليو ابتداء ؛ ألف األصل ال يتبع كاندراجو ُب البيع
 (.ِنفخ فيو الركح ، كأنا قبل ذلك فبل )( كإ٭با يعتق ننفردا إذا كاف ُ( /)ُُالفرع)

                                 

 (ِٕٓ/  ٓ( هناية ا٤بطلب )ُ) =
 (ُُِ/  ٔ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ِ)
 (ّْٕ/  ْب )( أيُب ا٤بطالُُُٗ( العجاب )ّ)
 / أ [ ن  ب ُٖٓ( ]ْ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٕٔٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ِِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٔ)
 (ٖٗ/  ٖ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٕ)
 (ِٓٔ/  ُُ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 َِْ) ت : ( ٧بهد ب  بكر ب  ٧بهد أبو بكر الطويي إناـ أصحاب الشافعي بنيسػابور ككػاف كرعػا زاىػدا ٗ)

 ىػ ( .
 (ِْْ/  ّ( اللباب )َِٔ/  ِ( الواُب بالوفيات )ُُِ/  ْترٝبتو ُب : طبقات الشافعية الكربل )

 (ُِّ/  ُّ( العزيز )َُ)
 (ٔٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّْٕ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
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( أم : ّ( ) ولو كانت لرجل والحمل آلخر لم يعتق أحدىما بعتق اآلخر: ) قولو
( عتق ا٢بهل فببل )بلؼ ؛ ألف األـ لو كانت لو لكانت ال ْكإف كاف نويرا ، أنا )ُب ()

( فعلى الصحيح ؛ ٔ( ، كأنا ُب عتق األـ)ٓتعتق بعتق ا٢بهل فؤلف ال تعتق كىي لغّبه أكىل )
ألف ا)تبلؼ ا٤بلك ٲبنع االيتتباع ، كألف ا٢بهل ال يعتق بعتق األـ على كجو السراية بل 

 (.ٕبالتبعية )
 فائدة :                                           

يتصور نلك ا٢بهل ُب الوصية كالرد بالعيب فيها إذا حدث ا٢بهل على نلك ا٤بشَبم 
( ، كُب ا٥ببة ٖال يتعدل للحهل ا٢بادث ٖببلؼ العكس على األصح فيهها)ٍب رده كقلنا الرد 

 .ديد أنو ال يد)ل ا٢بهل ُب ا٥ببة( حكى ع  ا١بٗفيها إذا كىب ا٢بانل كأطلق فإف اإلناـ)
: ( أم َُ)وإذا كان بينهما عبد فأعتق أحدىما كلو أو نصيبو عتق نصيبو ( : ) قولو

رة عتق النصيب أف يقوؿ نصييب ننك حر أك أعتقت ، كصو يواء ا٤بوير كا٤بعسر ٤با ييأٌب
، فلو قاؿ : نصفك حر ككاف ٲبلك نصفو فهل يعتق نصيبو كلو (ُُبعضك الذم أنلكو )

ابتداء أك يقع على نصف النصف نشاعا فيعتق الربع ٍب يسرم إىل الربع اآل)ر فقط إف كاف 
فا دة ٥بها إال ُب  : ) كال(ُِ، قاؿ اإلناـ)أك إىل الكل إف كاف نويرا كجهاف نعسرا

                                 

 / أ [ ن  ج ََّ( ]ُ) =
 (ٕٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٖٕٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ِ)
 (ٖٓٓالطالبْب ) ( ننهاجّ)
 ( ياقط ن  بْ)
 (ُِّ/  ُِ( كفاية النبيو )ّٕٓ/  ٖ( التهذيب )ٓ)
 ( ُب ب : أـ الولدٔ)
 (ُٖٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )َُُِ( العجاب )ٕ)
 (ّّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٖ)
 (ِٕٓ/  ٓ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُْْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َّْ/  ٖاج على نكت ا٤بنهاج )( السر ُُ)
 (َِٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
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ُب عتق نصيبو  : ) فا دهتها لو ككلو رريكو(ِ( طبلؽ أك عتق ( كقاؿ اب  الرفعة )ُ)تعليق()
: نصفك حر كأطلق فهل يعتق ع  الوكيل أك عنو كجهاف ( قاؿ ُب فقاؿ الوكيل للعبد

ليو أردت نصييب قـو ع :(: ) إف قاؿْ، كٛبانها ُب الركضة)(: ) لعل الثاين أصح (ّالركضة)
 ( نصيب رريكي قـو على الشريك نصيب الوكيل (.ٓ: )أردت()نصيب رريكو، كإف قاؿ

: ( أمٕ)بقي الباقي لشريكو ( ( أم : عند اإلعتاؽ ) ٔ)فإن كان معسرا ( قولو : ) 
( لقولو صلى ٖ)سرى إليو أو إلى ما أيسر بو ( : كإف كاف نويرا ) أم وإال (على حالو ) 
( ٗتق رركا لو ُب عبد ككاف لو ناؿ يبلغ ٜب  العبد قـو عليو )العبد(): " ن  أعاهلل عليو كيلم

قيهة عدؿ فأعطي رركاؤه حصصهم كعتق )عليو (العبد كإال فقد عتق ننو نا عتق " نتفق 
( ٧بهولة على أنو ُِ( ك)ُُ، كأنا ركاية السعاية فهدرجة فيو كها قالو ا٢بفاظ)(َُعليو)

بقدر نصيبو كيبل يظ  أنو ٰبـر عليو ايتخدانو  يستسعي لسيده الذم مل يعتق يعِب ٱبدنو
، كنا ذكره ا٤بصنف ُب اليسار بالبعض ىو األصح (ُّكيتعْب ذلك ٝبعا بْب األحاديث)

                                 
 ( ياقط ن  جُ)
 (َّٔ/ ُِ( كفاية النبيو )ِ)
 (ُُّ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ُُّ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  ج ٓ)
 (ٖٔٓ – ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٖٓٓهاج الطالبْب )( ننٖ)
 ( ياقط ن  جٗ)
( ِِِٓ(  ) ُْْ/  ّ( صحيح البخارم كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بْب اثنْب أك أنة بْب الشركاء )َُ)

( ن  حديث عبػد اهلل َُُٓ( ) ُِٖٔ/ ّكصحيح نسلم كتاب العتق باب ن  أعتق رركا لو ُب عبد )
 ب  عهر رضي اهلل عنهها .

 ( ُٕٓ - ُٔٓ/  ٓ( فتح البارم ) ٖٕ – ُٕ/  ُٔ( انظر : التوضيح  )ُُ)
 ( ُب ب : ) أك ( ،  كُب ج زيادة )قولو( كال كجو ٥باُِ)
 (ُْٔ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُّٕ - ُّٔ/  َُ( ررح النوكم على صحيح نسلم )ُّ)
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( ، كنا ذكرناه ن  اعتبار اليسار كاإلعسار ٕبالة اإلعتاؽ ىو ُب ُا٤بنصوص كبدؿ ا٤بتلف )
( أك ّنعو نا يفي بقيهة الشقص) ؛ بل أف يكوف(، كليس ا٤براد باليسار الغُبِاألقواؿ كلها)

بعضو كإف مل ٲبلك غّبه فيصرؼ فيو كل نا يباع ُب الدي  ن  نسك  ك)ادـ كنا فضل ع  
 (.ٔ( بو كيكُب يـو )ٓ( ثوب يليق )ْقوت يونو لو ك٤ب  تلزنو نفقتو كديت)

( أم ؛ ألنو كقت يببو كا١بناية ٖ)( يوم اإلعتاق ( ٕوعليو قيمة )ذلك(): ) قولو
سرم ( ، كىذا إذا قلنا : يٗبد إذا يرت لنفسو يعترب كقت ا١بناية ال يـو ا٤بوت)على الع

( ُُ( ، كقيل : يـو األداء)َُ، فإف قلنا باألداء فاألصح كذلك)بنفس اإلعتاؽ أك قلنا بالوقف
( كقضية كبلنو أف الواجب قيهة حصة ُّ( كا٤براد بيـو اإلعتاؽ كقتو)ُِكقيل األكثر ننهها)
( باعتبار التوزيع حٌب إذا  ُْحدىا ال نا ٱبصو ن  ) قيهة ٝبيع العبد ( )الشريك إذا قونت ك 

كاف العبد يساكم ثبلٜبا ة كنصفو يساكم نا ة فأعتق أحد الشريكْب نصفو يرل إىل 
النصف اآل)ر كال يلزنو اإلعانة ذكره القاضي أبو الطيب ُب باب الغصب ن  ررح 

                                 
 (ُُّ/  ٓ( الغرر البهية )ُّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 (ِٖٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُُِٓ( العجاب )ِ)
 ( ُب ج : الشخصّ)
 ْ( تاج العػركس ) ٖٖ( الديت : نا يلبسو اإلنساف ن  الثياب كيكفيو لَبدده ُب حوا جو . ا٤بصباح ا٤بنّب )ْ)

 /ُٖٓ) 
 ( ُب ب ال قٓ)
 (ِّٓ/  ِ( حارية الشرقاكم )ّٗٔ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ٔ)
 (  ياقط ن  بٕ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٖٗٔ/  ْاحملتاج ) ( عجالةُٓٓ( التذكرة )ٗ)
 (ّّٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُ)
 (َِٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ُّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِ)
 ( ٓٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُّ)
 ( ُب ب : ٝبيع قيهة العبد ُْ)
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، كنثلو قوؿ األصحاب : إف الواجب توجيو ((: ) كىو ظاىر الِ، قاؿ اب  الرفعة)(ُالفركع)
( ال نصف القيهة ، ّللزكج إذا طلق قبل الد)وؿ كتعذر الرجوع إىل الشطر قيهة ]النصف[)

ع  الغزايل قاؿ : ( ُب الصداؽ إال ٓ( ع  األصحاب مل ٰبكو الرافعي)ْكىذا الذم حكاه /)
 .) كتساىل فيو (

( أنو صلى اهلل عليو ٖ( ٤با ركل أبو داكد)ٕ)( ( ٔوتقع السراية بنفس اإلعتاق): ) قولو
: " ن  أعتق نصيبا لو ن  ٩بلوؾ عتق ن  نالو إف كاف لو ناؿ" كُب ( قاؿٗكيلم/)

( نقاـ كوف الباقي لو ُب اقتضاء ُُ( ، كألف يساره بقيهة الباقي )أقيم()َُالصحيحْب ٫بوه)
( ُْ( أم قدمي)ُّ) وفي قول (( ) ُِالسراية فيحصل بنفس اللفظ كها لو أعتق بعض عبده)

( ألف التقومي إلزالة الضرر ع  العبد كالشريك ُب إزالة نلك الشريك ُٓ)بأداء القيمة ( ) 
( ) ُ( الغرض إضرار بو فإنو قد يفوت هبرب كغّبه كالضرر ال يزاؿ بالضرر)ُٔقبل حصوؿ /)

                                 
با١بانعػػػػة ( نػػػػ  بدايػػػػة كتػػػػاب الغصػػػػب إىل هنايػػػػة كتػػػػاب اإلجػػػػارات ريػػػػالة علهيػػػػة َُٗ( التعليقػػػػة الكػػػػربل )ُ)

 اإليبلنية .
 (َّٔ/ ُِ( كفاية النبيو )ِ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةّ)
 / ب [ ن  أ ُْٔ( ]ْ)
 (ِٖٓ/  ٖ( العزيز )ٓ)
 ( ُب ج : بنفس السراية بنفس اإلعتاؽ ٔ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّّٔٗ( )ِّ/  ْ(  ين  أيب داكد كتاب العتق باب فيه  أعتق نصيبا لو ن  ٩بلوؾ )ٖ)
 / ب [ ن  ج ََّ( ]ٗ)
( كصػػػحيح نسػػػلم  ِِْٓ( )ُْٓ/  ّ( صػػػحيح البخػػػارم كتػػػاب العتػػػق بػػػاب إذا أعتػػػق عبػػػدا بػػػْب اثنػػػْب )َُ)

 (َُُٓ( )ُِٖٔ/  ّكتاب العتق باب ن  أعتق رركا لو ُب عبد )
 ( ياقط ن  جُُ)
 (ّْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ِْٕ( الشانل )ُِ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ٗٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٔٔلوىاج للغهراكم )( السراج اُْ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 / ب [ ن  ب ُٖٓ( ]ُٔ)
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يعتق ( أم : كإف فات دفع القيهة بأف أنو مل ِ): إن دفعها بان أنها باإلعتاق ( وفي قول
ألف ا٢بكم بالعتق يضر بالسيد كالتأ)ّب إىل أداء القيهة يضر بالعبد كالتوقف أقرب إىل رعاية 

: ىو ننصوص ( ٨برج، كاألكثركف قالوآ( : ) ذكر بعضهم أف ىذا)ْ( قاؿ الرافعي)ّا١بانبْب)
( أعتق أحدٮبا ٕ( كحرنلة ( كيستثُب ن  ا٤برجح نا لو كاتبا ا٤بشَبؾ ]ٍب[)ُٔب البويطي)

، فإف ُب ع  أداء نصيب الشريك على الصحيح نصيبو فإنا ٫بكم بالسراية بعد العجز
 .  (ٖالتعجيل ضررا على السيد لفوات الوالء كبا٤بكاتب النقطاع الكسب عنو)

( أم: كالعتق كىو أكىل ننو ٗ)واستيبلد أحد الشريكين الموسر يسري ( : ) قولو
( كاحَبز َُايتيبلد اجملنوف كاحملجور دكف إعتاقهها) ؛ ألنو فعل كالفعل أقول ك٥بذا ينفذبالنفوذ

( ُِ( كلو ايتولدىا الثاين ]كىو نعسر[)ُُبا٤بوير ع  ا٤بعسر فإف ايتيبلده ال يسرم كالعتق)
لآل)ر ، كيأٌب  فهي نستولدهتها ٤بصادفة نلكو ا٤بستقر كٯبب على كل ننهها نصف نهرىا

 (.ُّ)فيو أقواؿ التقاص
وحصتو من ( ) ُٓ( لئلتبلؼ بإزالة ا٤بلك)ُْ)ريكو ( وعليو قيمة نصيب ش: ) قولو

                                 

 (ُْٕ/  ِ( االنتصار )ُْْ( التنبيو )ُ) =
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْ/  ِ( ا٤بهذب )ِْٖ/  ْ( التدريب )ّ)
 (ِّٔ/ ُّ( العزيز)ْ)
 ( ُب أ : أهنا ٓ)
 (ُُْٖ( ٨بتصر البويطي )ٔ)
 ط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية( ياقٕ)
 (ٓٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُٖٗٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٗٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُّْ - ُُّّ( العجاب )َُ)
 (ِِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٖٓٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُُ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ُِ)
 (ٖٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ٕٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٓ)
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، (ّ( ، كٯبب نع ذلك أرش البكارة لو كانت بكرا)ِ( لبليتهتاع ٗبلك غّبه)ُ)مهر مثل ( 
 (.ْكىل يفرد أك يد)ل ُب ا٤بهر فيو )بلؼ )

وتجري األقوال في وقت حصول السراية فعلى األول والثالث ال تجب قولو : ) 
ألنا جعلناىا أـ كلد ُب ا٢باؿ فيكوف الوضع ُب نلكو فبل ٘بب  (ٓ)قيمة حصتو من الولد ( 

( ، كتصوير ا٣ببلؼ ُب ٕ، كافهم كبلنو الوجوب إذا قلنا بالثاين كىو كذلك)(ٔقيهة الولد)
 (.ٖقيهة الولد يفهم أف إٯباب قيهتها كنهر نثلها ال )بلؼ فيو كىو كذلك)

يواء كاف ٝبيعو نلكو أك نشَبكا  ،( أم: على ا٤بشهورٗ)تدبير (  وال يسري: ) قولو
؛ ألنو ليس بإتبلؼ بدليل جواز بيعو فبل يقتضي السرياف كهعلق العتق بصفة ، كعلى ىذا 

سرم كتقـو : ي(، كالثاينَُلو نات السيد كعتق نصيبو مل يسر إىل نصيب الشريك أيضا)
، (ُِتيبلد)( ٗبوتو فسرم كااليُُ؛ ألنو أثبت لو ايتحقاؽ العتق)حصة الشريك على ا٤بدبر

( عبده مل يسر إىل الباقي على األصح ُّكد)ل ُب كبلنو نا لو دبر نالك )نصف()
ا٤بنصوص فلو نات ُب ىذه الصورة عتق نا دبره بلفظو ، كىل يعتق الباقي فيو كجهاف نبنياف 

( ُْعلى نا إذا أعتق بعض عبده ُب حياتو فإنو يعتق كلو بطريق التعبّب بالبعض ع  الكل أك)
                                 

 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ِّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (َٖٓ/  ْ( الديباج )ّ)
 (ْٔٓ/  ْ( األقول : أنو يفرد كال يد)ل . ٙبفة ا٢ببيب )ْ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّْٓ/  ْيويب كعهّبة )( حاريتا قلُٔٓ( احملرر )ٔ)
 (ِٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْٕٗ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ٕٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ)
 (ٖٓٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ََُٓ( فتح الرٞب  )ّٓٔ/  ٖ( التهذيب )َُ)
 ( ُب ج : العبدُُ)
 ( َِِ( أنوار ا٤بسالك )ُِ)
 ( ياقط ن  بُّ)
 ( ُب ج : كُْ)
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، كفرؽ بْب أف ٯبعل التدبّب باألكؿ عتق ا١بهيع ىهنا كإال فبلفيو )بلؼ ، فإف قلنا بالسراية 
، كأثر ذلك يظهر فيها إذا رجع ع  (ُُب ا٢بياة ياريا )كبْب أف ٯبعل العتق با٤بوت ياريا()

؛ ألف الرجوع ُب التدبّب ( نصفو كرؽ نصفوِتدبّب )نصيبو ، فإف جعلنا التدبّب ياريا عتق ( )
؛ ألف نا دبره)قد( ( مل يعتق ننو ريءّ، كإف جعلنا العتق ياريا دكف )التدبّب( )ال يسرم 

 .(ٓ( رجع فيو )ْ)
( أم كها ال ٲبنع تعلق الزكاة ٔ)وال يمنع السراية دين مستغرق في األظهر (قولو: ) 

، ( ٖ( ٯبوز أف تقـو عليو)ٕكألنو نالك ٤با ُب يده كلو ارَبم بو عبدا أك أعتقو نفذ فكذا)
( : ) ك٧بلهها إذا كاف َُ( قاؿ ا٤باكردم)ٗ: ا٤بنع ؛ ألنو نعسر ٰبل لو أ)ذ الزكاة)لثاينكا

، فإف كاف نؤجبل قـو عليو قوال كاحدا ( فلو علق عتق حصتو على صفة كىو نطلق حاال
التصرؼ كحجر عليو بعد ذلك بالفلس ككجدت الصفة قبل فك ا٢بجر عنو ، فإف قلنا : 

( ، كلو علق العتق بصفة ُُالة كجود الصفة كىو األصح فبل يراية)االعتبار ُب نفوذ العتق ٕب
( ، كالفرؽ أف ٍُِب حجر عليو بالسفو ككجدت الصفة نع قياـ ا٢بجر عتق عليو قوال كاحدا)

 (.ُْ( بالغرناء ٖببلؼ السفيو )ُّا٤بفلس لو نفذنا عتقو أضررنا /)
                                 

 ( ياقط ن  جُ)
 ( ياقط ن  بِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 ( ياقط ن  بْ)
 (َِّ/  ُِ( كفاية النبيو )ٓ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 ( ُب ب : ككذإ)
 (ِِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِْٕ/  ْ( التدريب )ٖ)
 (َُٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ/  ِ( ا٤بهذب )ٗ)
 (ُِ/  ُٖ( ا٢باكم )َُ)
 (ّٖٓ/  ٖتاج )( هناية احملِّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 (ُّْ/  ٖ( التهذيب )ُِ)
 / أ [ ن  ج َُّ( ]ُّ)
 (ِّٔ/  َُ( حواري الشركاين )ٗٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْ)
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صيبي فأنكر ( ولو قال لشريكو الموسر : أعتقت نصيبك فعليك قيمة ن: ) قولو
: إف حلف ( أمّ( ) ) بيمينو فبل يعتق نصيبو : ا٤بنكرأم (ِ)صدق (  : كال بينة )أم (ُ)

، كال ٰبكم بعتق نصيب ا٤بدعى عليو على (ْفإف نكل حلف ا٤بدعي كايتحق القيهة)
ال تثبت إال نا  إ٭با توجهت عليو ألجل القيهة كاليهْب ا٤بردكدة الدعولالصحيح ؛ ألف 

٫بوه ، كال نعُب لدعول الغّب إنك أعتقت عبدؾ كإ٭با ذلك ن  كظيفة  الدعولتوجهت 
: ٰبكم بعتقو باليهْب ا٤بردكدة تبعا لدعول القيهة لك  لو رهد آ)ر نع (، كقيلٓالعبد)

 ( .ٕقيهة)، كفا دة حلف ا٤بدعي اليهْب ا٤بردكدة ايتحقاؽ ال(ٔا٤بدعي عتق)
( أم : ٖ)ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا : يسري باإلعتاق (قولو : ) 
( ، كىذا إذا حلف ا٤بدعى عليو أك نكل كحلف ا٤بدعي اليهْب ا٤بردكدة  ٗنؤا)ذة لو بإقراره)

: ) كمل يظهر يل كجهو فإهنها لو نكبل نعا  (ُُ( ، قاؿ ُب التحرير)َُكها قيده ُب الركضة)
: ) ككبلنو يفهم (ُِ، قاؿ)اره (ك فيها يظهر لوجود العلة ُب ذلك كىي إقر كاف ا٢بكم كذل

: ) كإف قلنا با٤بتأ)ر مل يعتق  ، (ُّ، كعبارة أصل الركضة)أنو ال يعتق على القولْب اآل)ري 
، أنا إذا مل ( ا٤بدعى عليوِ: ) كىذا كاضح فيها إذا )حلف()(ُ()ُْقاؿ ريخنا اب  النقيب)

                                 
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْْْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِٕٖ( الشانل )ْ)
 (ٗٓٔ/  ْاج )( نغِب احملتََُٓ( فتح الرٞب  )ٓ)
 (ُْٓ/  ْ( التجريد )ُُّٖ( العجاب )ٔ)
 (ّٖٓ/  ٖ( حارية الرريدم )ٕ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ُِٓ/  ُِ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ّٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُُ)
 (ّٕٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
 (ُِٕ/  ُِبْب )( ركضة الطالُّ)
 =( أٞبد ب  لولو ب  عبد اهلل ا٤بعركؼ باب  النقيب كيعرؼ أيضا با٤بنكت نسبة إىل كتابو نكت ا٤بنهػاج ) ت ُْ)
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 .أ)ذ القيهة ( ( دكدة فينبغي أف يعتق جزنا فإنو قدٰبلف كحلف ا٤بدعي ا٤بر 
؛ ألنو مل أم: كإف كاف نويرا (ْ/) (ّ)وال يسري إلى نصيب المنكر ( قولو : ) 
( ، كاحَبز بفرض ا٤بسألة ُب ا٤بوير عها لو كاف ا٤بدعى عليو نعسرا كأنكر ٓينشئ العتق)

: ) ككاف قاؿ الزركشي (،ٔكحلف فبل يعتق ريء ن  العبد جـز بو ُب الركضة كأصلها)
( كحيناذ فينبغي عتق نصيبو على ٕالصورة فيها إذا زعم ا٤بدعي يساره كها فرضها الغزايل)

 .ن  اإلعتاؽ نؤا)ذة لو بإقراره ( القوؿ ٕبصو٥با فيو
 ( ٖ( ) : إن أعتقت نصيبك فنصيبي حر فأعتق الشريكولو قال لشريكو: ) قولو

إلى نصيب األول إن قلنا : السراية باإلعتاق  نصيبو وىو موسر سرى : ا٤بقوؿ لو )أم
( كال يعتق بالتعليق ألنو اجتهع على النصف َُ(  أم قيهة نصيب ا٤بعلق)ٗ( ) وعليو قيمتو

؛ ألهنا قهرية تابعة لنصيبو ال ندفع ٥با كالتعليق قابل للدفع (  كالسراية أقولُُتعليق كيراية /)
كلو قاؿ : فنصييب حر كمل يقل بعد نصيبك ( كحكى اتفاؽ األصحاب عليو ، ُِقالو اإلناـ)

                                 

 ىػ ( . ٕٗٔ:  =
( الػػدرر ِِّ/  ِ( طبقػػات الشػػافعية البػػ  قاضػػي رػػهبة )ِٖٗ/  ِترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية لئليػػنوم )

 (َُِ/  ْالكاننة )
 (ّّْ/  ٤ٖبنهاج )( السراج على نكت اُ)
 ( ياقط ن  جِ)
 (ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 / أ [ ن  ب ُٗٓ( ]ْ)
 (ِٖٓ/  ْ( الديباج )ٖٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
 (ُِٕ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ْٗٔ/  ٕ( الوييط )ٕ)
 ( ٕٖٓ – ٖٔٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُُّ/  ٓالغرر البهية ) (ّٖٔ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 / أ [ ن  أ ُْٕ( ]ُُ)
 (ُِٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
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، كاحَبز با٤بوير عها لو كاف نعسرا فيعتق على كل ننهها نصيبو على (ُفا٢بكم كذلك)
 ( . ِا٤بقوؿ لو بالتنجيز كعلى القوؿ ٗبقتضى التعليق )

) ( أم : ا٤بقوؿ لو نصيبو ّ)فلو قال : فنصيبي حر قبلو فأعتق الشريك ( : ) قولو
: ا٤بنجز ُب ا٢باؿ كا٤بعلق قبلو (  أمْ( ) معسرا عتق نصيب كل عنو فإن كان المعلق

( كعيًلمى ن  تقييد ا٤بعلق با٤بعسر أنو ال فرؽ ُب اآل)ر بْب ا٤بعسر ٓٗبوجب التعليق كال يراية)
 (.ٔكا٤بوير )

 ( .ٖ(  أم : الرَباكهها ُب العتق )ٕ)والوالء لهما ( قولو : ) 
(  أم : كىو َُ)موسرا وأبطلنا الدور ( : ا٤بعلق ) (  أمٗ)وكذا إن كان ( قولو : ) 

 (.ُُاألصح فيعتق على كل ننهها نصيبو كالريء ألحدٮبا على اآل)ر )
( أم : ُْ)فبل يعتق شيء ( ( صححنا الدكر ) ُّ( أم : )كإف()ُِ)وإال ( قولو : ) 

مل ، ك٧بل ا٣ببلؼ نا إذا ، كىذا على القوؿ بتعجيل السراية( ُٓعلى كاحد ن  الشريكْب)

                                 
 (َُٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّّْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ٖٓٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ُِّْ/  ّ( اإليعاد )َّٓ( الشانل )ٓ)
 (ّّٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِِٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْْْ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ياقط ن  بُّ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ِٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓ)
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 (.ُينجز ا٤بعلق نا علقو فلو ٪بزه عتق قطعا كيرل بشرطو )
ولو كان عبد لرجل نصفو وآلخر ثلثو وآلخر سدسو فأعتق اآلِخران : )قولو

( اعلم أف الصورة ا٤بذكورة إذا ِ)نصيبهما معا فالقيمة عليهما نصفان على المذىب ( 
كْب كإف كاف نويرا ببعض أعتق فيها أحدىم نصيبو كىو نوير يرل العتق إىل نصيب الشري

قيهة الباقي كقلنا بالصحيح قـو عليو بنسبة ا٤بقدكر عليو ن  نصيب كل كاحد ننهها فإذا  
( كالباقي على ا٤بوير بو ّكاف نويرا بثلث الباقي قـو عليو ثلث نصيب كل كاحد ننهها /)

عنهها دفعو  ( ، كلو أعتق اثناف ننهم نصيبهها نعا أك علقا بشرط كاحد أك ككبل ن  أعتقْ)
( ، ٔ( كا٤بصنف)ٓفإف كاف أحدٮبا فقط نويرا قـو عليو نصيب الثالث كها جـز بو الرافعي)

كإف كانا نويري  قـو نصيب الثالث عليهها كىي نسألة الكتاب ، كُب التقومي طريقاف 
( ٖ( ، كالثاين : على قدر ا٤بلكْب)ٕأحدٮبا  : على قولْب أحدٮبا : القيهة عليهها بالسوية)

الطريق الثاين القطع بأهنا على عدد الرؤكس كىو ا٤بذىب ؛ ألف يبب اإلتبلؼ ال ٱبتلف ك 
( ، كضبط ا٤بصنف اآلً)راف بكسر ا٣باء ٗبالقلة كالكثرة كها لو نات ن  جراحهها ا٤بختلفة)

( فأعتق الثاين كالثالث ، كإال فلو قاؿ : فأعتق اثناف ننهها ، كالركضة  َُليوافق قوؿ احملرر)
 ( .ُُكم كذلك)كاف ا٢ب
( أم : كإف يفل ُِ)وشرط السراية إعتاقو باختياره فلو ورث بعض ولده (: ) وقول

                                 
 (ّٖٓ/  ْ( الديباج )ُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 / ب [ ن  ج َُّ( ]ّ)
 (َٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ِّٖ/ ُّ( العزيز )ٓ)
 (ُُٕ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (َْٖ/  ِ( حلية العلهاء )َِْ/  ِ( االنتصار )ٕ)
 (ٗٓٓ/  ْ(  بداية احملتاج )ْٕٔ/  ٕ( الوييط )ٖ)
 (ٓٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُُّْ( العجاب )ٗ)
 (ُٔٓ( احملرر )َُ)
 (ّْٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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( ) اعلم أنو إذا نلك بعض ن  يعتق عليو بالقرابة ِ)لم يسر ( ( ) ُ، ككذا أبوه كإف عبل )
( ؛ ألف التقومي يبيلو يبيل غرانة ا٤بتلفات ّنظر  إف نلكو ال با)تياره بأف كرثو مل يسر ( )

( ، كإف نلكو با)تياره فإف كاف بطريق يقصد بو اجتبلب ا٤بلك  ْكمل يوجد ننو قصد إتبلؼ)
( ، كإف كاف بطريق ال يقصد بو ٓكالشراء كقبوؿ ا٥ببة كالوصية يرل )بلفا ٤با تقتضيو عبارتو)

التهلك غالبا لكنو يتضهنو ، بأف كاتب عبدا فارَبل رقصا ٩ب  يعتق على ييده ٍب عجزه 
( ، كاحَبز عنو  بقولو : ) ٔالشقص لو كعتق عليو مل يسر على األصح) السيد فصار

( يواء أعرؼ أنو ٩بلوؾ ٤بكاتبو أـ ال ، كإف عجز ٖ( كرجح البلقيِب السراية)ٕ( ) باختياره
( ، كلو باع رقصا ٩ب  يعتق على كارثو بأف باع ٗا٤بكاتب نفسو مل يسر لعدـ ا)تيار ييده)

( فوجد بالثوب عيبا فرده كايَبد َُرثو أ)وه أبو االب )بعض اب  أ)يو بثوب كنات ككا
( السراية ؛ ألنو تسبب ُب ُُالشقص كعتق عليو ففي السراية كجهاف صحح ا٤بصنف)

( ، كاعلم أف للسراية رركطا قدـ ننها اليسار ، كذكر ىنا اال)تيار ، كاقتصر على ُِنلكو)
لسراية حق الـز فلو أعتق نصيبو ذلك فأكىم ا٢بصر ، كالشرط الثالث : أف ال يتعلق ٗبحل ا

كنصيب رريكو نرىوف يرل على األصح ؛ ألف حق ا٤برهت  ليس بأقول ن  حق ا٤بالك 

                                 
 (ِِٗ/  ِالوىاب ) ( فتحُْٔ( اللباب )ُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
( ُب ب : ) اعلم أنو إذا نلك بعض ن  يعتق عليو بالقرابػة نظػر إف كػاف نلكػو ال با)تيػاره بػأف كرثػو مل يسػر ّ)

 اعلم أنو إذا نلك بعض ن  يعتق عليو بالقرابة ( كىي نكررة
 (ّٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 ( ُُِٗ( العجاب )ٓ/  ِا٤بهذب ) (ٓ)
 (َُّ/  ٓ( الغرر البهية )ّٖٔ - ِٖٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٔ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٕٔٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ِّٗ/  ُِ( كفاية النبيو )ِْٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 ( ُب ب : إ)وة األبوي  َُ)
 (ُُٕ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (َُُّ - ُُِٗ( العجاب )ُٔ/  ُٖم )( ا٢باك ُِ)
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، كلو كاف نصيب الشريك نستولدا بأف ايتولدىا كىو نعسر مل (ُكتنتقل الوثيقة إىل القيهة )
قيل : يسرم ؛ ( ، ك ِيسر على األصح ؛ ألف السراية تتضه  النقل كأـ الولد ال تقبل النقل)

 ( ،ّألف السراية كاإلتبلؼ ، كإتبلؼ أـ الولد يوجب القيهة)
كالرابع : أف يوجو اإلعتاؽ إىل نا ٲبلكو ليعتق نصيبو ٍب يسرم بأف يقوؿ : أعتقت  

( أك ْنصييب ن  ىذا العبد أك النصف الذم أنلكو ، فلو قاؿ : أعتقت نصيب رريكي /)
 ( .ٓ)نصيب رريكي ن  ىذا العبد حر فهو لغو

( بالقريب ، لك  نراده : الذم يعتق عليو ٔتنبيو : تعبّبه بالولد أحس  ن  تعبّب احملرر)
، نعم أيقط ا٤بصنف ، قولو : كعتق عليو ، كالبد ننو ؛ ألنو قد يرثو كال يعتق كها لو كرثو 

 نرىونا للوارث.
رض ( إذا أعتق رريك نصيبو ُب نٕ( ) والمريض معسر إال في ثلث مالو: ) قولو

نوتو نظر إف )رج ٝبيع العبد ن  ثلث نالو قـو عليو نصيب رريكو كعتق ؛ ألف تصرؼ 
( ا١بهيع ، كإف مل ٱبرج ن  الثلث إال نصيبو ٖا٤بريض ُب ثلث نالو كتصرؼ )الصحيح ُب ()

( ، كإف )رج نصيبو كبعض نصيب الشريك قـو عليو ذلك القدر ٗعتق نصيبو كال تقومي)
(َُ .) 

( أم : نطلقا فبل يراية عليو النتقاؿ الَبكة إىل الورثة ُُ)عسر ( والميت م: ) قولو

                                 
 (ُْٗ/  ْ( إ)بلص الناكم )ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُ)
 (ّٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ِْٗ/  ْ( التدريب )ِ)
 (َْْ/  ْ( حارية الرنلي )ّ)
 / ب [ ن  ب ُٗٓ( ]ْ)
 (ّْْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّٓٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 (ُٔٓ( احملرر )ٔ)
 (ٕٖٓلبْب )( ننهاج الطإ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 (ّٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٖٓ/  ْ( الديباج )ٗ)
 (ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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؛ ( أم : كإف )رج كلو ن  الثلثُ)فلو أوصى بعتق نصيبو أي بعد موتو لم يسر ( ٗبوتو ) 
( يفهم ّ( ) نصيبو( ، كقولو : ) ِألف ا٤باؿ ينتقل با٤بوت إىل الوارث كيبقى ا٤بيت نعسرا)

، بل لو كاف كل العبد لو فأكصى بإعتاؽ بعضو كذلكصوير بعدـ نلكو للجهيع كليس  الت
( ككاف ٓ: أعتقوا نصييب ننو )ككهلوه()(، كتستثُب صور إحداىا: لو قاؿْفأعتق مل يسر)

ا للوصية ، قاؿ الثلث يفي بقدر قيهة باقي العبد فإنو يصّب نويرا ُب الثلث كيسرم اتباع
( يوصي ٔالتقومي ال ٯبب إال أف /) ؛ ألفالقاضي أبو الطيب: ) إ٭با يكهل با)تيار الشريك

إال با)تياره ( ، ( أعتق ٍب أيسر فإنو ال يقـو نصيب رريكو ٕبو ٍب ٯبرم ٦برل ا٤بعسر)إذا()
كا نصيب رريكي : ارَب ( الوصية بالتكهيل بقولوٗ( كالغزايل)ٖ، كصور اإلناـ)كأطلقو ا١بههور

: إذا أكصى إلنساف وت، الثانية٤ب: أعتقوه إعتاقا ياريا فبل يراية بعد افأعتقوه ، فلو قاؿ
ببعض ن  يعتق عليو فهات ا٤بوصى لو بعد نوت ا٤بوصي كقيل القبوؿ قبل الوصية كارثو فإنو 

( كاتب الشريكاف أنة فأتت ن  أحدٮبا بولد ُُ: إذا )(، الثالثةَُيعتق ن  الثلث كيسرم)
ستولد كيرم كا)تارت ا٤بضي على الكتابة ٍب نات ا٤بستولد كىي نكاتبة عتق نصيب ا٤ب

( ُّ( الشريك ن  تركة ا٤بيت القيهة ا٤بستحقة لو ، نص عليو ُب األـ)ُِالعتق كيأ)ذ /)

                                 
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ْ)
 ( ياقط ن  ب ٓ)
 / أ [ ن  ج َِّ( ]ٔ)
 ( ياقط ن  ب ٕ)
 (ّّٕ/  ُُ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (ْْٔ/  ٕ( الوييط )ٗ)
 (ّٖٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ِْٗ/  ْ( التدريب )َُ)
 ( ُب ب : نا إذاُُ)
 / ب [ ن  أ ُْٕ( ]ُِ)
 (ّٕٗ/  ٗ( األـ )ُّ)
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 . (ُكا٤بختصر)

 فصل 
( أم : باإلٝباع كها قالو اب  ِ( ) عليو ) إذا ملك أىل تبرع أصلو أو فرعو عتق

 خت  حت  ٱُّٱ، أنا ُب األصوؿ فلقولو تعاىل :(ٓ()ْ، ككأنو مل يعبأ ٖببلؼ داكد)(ّا٤بنذر)
لِّ ِمَن الرَّْحَمةِ  { ٤٢اإلسراء:  َّ حج مث هت مت ( ك ٔ) }َواْخِفْض َلُهما َجناَح الذُّ

( إال ٖ، كلقولو صلى اهلل عليو كيلم : " ال ٯبزم كلد كالده )(ٕال يأٌب )فض نع االيَبقاؽ)
،  ( الركاية رفع فيعتقوَُ( ، كا٤بشهور )ُب()ٗأف ٯبده ٩بلوكا فيشَبيو فيعتقو " ركاه نسلم)
، فتقديره فيعتقو الشراء ، كظ  ( عليو الفعلُُكالضهّب عا د على ا٤بصدر احملذكؼ الذم دؿ)

، فيكوف الولد ىو ا٤بعتق ، فقاؿ : ) " فيعتقو " عطفا على " يشَبيو " داكد أف الركاية بنصب
 حط مض ُّٱ، كأنا ُب الفركع فلقولو تعاىل : (ُِال بد ن  إنشاء ، كال يعتق ٗبجرد ا٤بلك ()

                                 
 (ِْٕ( ٨بتصر ا٤بزين )ُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٗ/  ٖ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ّ)
( داكد بػػ  علػػي بػػ  )لػػف أبػػو يػػليهاف البغػػدادم الظػػاىرم  اإلنػػاـ البحػػر رأس أىػػل الظػػاىر لػػو كتػػب ننهػػا ْ)

 اإلٝباع إبطاؿ القياس
 ىػ ( . َِٕ)ت :  

 (ُٕٓ/ ُ( رذرات الذىب )ِٓٓ/  ِ( كفيات األعياف )ْٕ/  ّترٝبتو ُب :  النجـو الزاىرة )
 (ُٖٗ/  ٖ( احمللى )ٓ)
 (ِْ( يورة اإليراء )ٔ)
 (ِٖٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ّٕٔ/  َُ( حواري الشركاين )ٕ)
 ( ُب ج : كالد ع  كلده .ٖ)
( نػ  حػديث أيب ىريػرة رضػي َُُٓ( )ُُْٖ/  ِ( صحيح نسلم كتاب العتق باب فضل عتق الوالػد   )ٗ)

 اهلل عنو .
 ج( ياقط ن  َُ)
 ( ُب ج : يدؿُُ)
 (ُّٓ/  َُ( ررح النوكم على صحيح نسلم )ْْٔ/  ْ( حارية الرنلي )ُِ)
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مريم:  َّ لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ

ماواِت َواأْلَْرِض ِإالَّ  { ٣٩ - ٢٩ َوما يَ ْنَبِغي لِلرَّْحمِن َأْن يَ تَِّخَذ َوَلدًا * ِإْن ُكلُّ َمْن ِفي السَّ
(، ِ( فجعل العبودية نناقضة للوالدة فدؿ على أهنها ال ٯبتهعاف)ُ) }  آِتي الرَّْحمِن َعْبدًا 
، كضعفو اب  السهعاين بأهنا انقطعت باالنفصاؿ ، ك٥بذا ال يسرم عضيةٍب قيل: العلة الب

: ) كإ٭با ا٤بوجب للعتق ٦برد النص كإ٭با أ٢بقنا ( قاؿّالعتق ن  األـ إىل الولد بعد االنفصاؿ)
( ، ْالولد ُب نعُب الوالد للبعضية الشرعية لقولو صلى اهلل عليو كيلم : " فاطهة بضعة نِب")

( ، كا٤براد باألصل ٓفليس ُب نعُب الولد لعدـ البعضية ررعا كحسا ( )كأنا األخ ك٫بوه 
، كقييدى ا٤بصنف با٤بلك فشهل اال)تيارم كالقهرم كالشراء كا٥ببة (ٔكالفرع الثابت النسب )

( ، ٖ، كاحَبز بو ع  ا٤بكاتب إذا نلكو فإنو ال يعتق عليو)(ٕكالوصية كاإلرث كأىلية التربع)
و دي  نستغرؽ فإنو إذا ارَبل ن  يعتق عليو صح على األصح كال كع  ا٤بديوف الذم علي

، كها ينذكره ، كمشل األصل األب كاألـ كأصلهها كالفرع االبناء (ٗيعتق ٢بق الغرناء)
 ( .  َُكالبنات يواء البعيد كالقريب على دينو أـ ال)

ا ( أم : الذم يعتق عليو ؛ ألف الويل إ٭بُُ)وال يشتري لطفل قريبو ( : ) قولو
( ، كال ٱبتص ذلك بالطفل بل ُّ()ُِيتصرؼ بالغبطة كها ليس لو أف يعتق عبده ] عليو [ )

                                 
 (ِٗ -ُٗ( يورة نرمي )ُ)
 (ََُٓ( فتح الرٞب  )ِْْ/  ِ( االنتصار )ِ)
 (ْْْ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّ)
 ( يبق ٚبرٯبوْ)
 (ِٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٓ)
 (ْْٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 (ْٖٗ( غاية البياف )َٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ٕ)
 (ِّٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٖ)
 (ّٕٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٖٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (ّٓٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٖٓٔ( كفاية األ)يار )َُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ياقط ن  أ ُِ)
 (ِٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖٓٓ/  ْالديباج ) (ُّ)
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( ، ٍب عبارتو ال تقتضي ِ( كاف أحس )ُاجملنوف كالسفيو كذلك فلو ] قاؿ : حملجور [)
 (.ّبطبلف الشراء نع أنو باطل فا٤بهتنع الشراء كا٤بلك ال العتق إذا حصل ا٤بلك )

( ، كصورة الوصية ٓ: ن  يعتق عليو)( أمْ)أو وصى لو ( ولو وىب لو قولو : ) 
( الولد، فيوصي ييد العبد بو ٔباألب أف يتزكج عبد حرة نويرة كيولدىا ٍب ٛبوت ك]يرثها[)

، كصورة الوصية باالب  أف يتزكج حر أنة فيستولدىا فالولد عبد ٤بالك األنة ٍب ج  البنو
 (. ٕ)األب ككيل عليو فأكصى ييد األنة بو ألبيو 

فعلى ( ) ٗ: نا يفي ٗبؤنتو)( أم كاسبا: ا٤بوىوب أك ا٤بوصى بو ) ( أمٖ( ) فإن كان: ) قولو
( إذ ال ضرر عليو نع ٙبصيل الكهاؿ ألصلو ، كال نظر إىل احتهاؿ توقع كجوب َُ)الولي قبولو ( 

 .(ُِ، كالوصي كالقيم كالويل )(ُُالنفقة عند العجز ؛ ألنو نشكوؾ)
 (ُٓ( /)ُْ، يواء كاف الصيب نويرا أك نعسرا)األدلة ( لعهـوُّ)ويعتققولو 

( ، كليس كها ُ( اليتغنا و ع  القريب)ُٕ)وينفق عليو من كسبو ( : ) (ُٔ)قولو() 
                                 

 ( ياقط ن  أُ)
 (ْْٕ/  ْ( حارية الرنلي )ْٖٔ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 (ّْٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ََٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّْٖ/  ْ( التدريب )ّٖٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓ)
 ثبت ُب ا٢بارية .( ياقط ن  أ كأٔ)
 ( ّٖٔ - ّٕٔ/  َُ( حواري الشركاين )ّٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ُّٕٖ - ُِٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّْْ( الشانل )ُُ)
 (ُْٔ/  ْ( التجريد )ِْٖ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ْٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُْ)
 / أ [ ن  ب َِٓ( ]ُٓ)
 ( ياقط ن  ب ك ج ُٔ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُٕ)
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( ننعنا الويل ن  القبوؿ ْ( اعتربناه ن  الثلث ؛ ألنا لو /)ّ( أعتق ا٤بريض قريبو )حيث()ِلو)
 فوتنا على الصيب ا٤باؿ.

فإن كان الصبي معسرا وجب ( كإف مل يك  كايبا نظر ) ٔ( )أم()ٓ)وإال ( : ) قولو
ألف نفقتو حيناذ ال ٘بب على الصيب إلعساره ، كال نظر إىل  أف الصيب قد  (ٕ)القبول ( 

 (.ٗ( ، كقيل فيو كجهاف )ٖيوير فتجب عليو نفقتو)
( أم : إف كاف نسلها ، أنا الذني فبل حق لو َُ)ونفقتو في بيت المال ( : ) قولو

ذا يقطع بسرقتو لك  اإلناـ ينفق عليو ننو عند ا٢باجة بشرط الضهاف كا٤بضطر يأكل فيو ك٥ب
 (.ُُطعاـ الغّب بشرط الضهاف )

( ، كُب ُّ؛ إلضراره بالطفل)( أم: على ا٤بشهورُِ)أو موسرا حرم ( : ) قولو
( إنو ٯبب ٤با يستفيده الولد ن  عتق أبيو كايتحقاؽ الوالء عليو ، كتعبّبه ُْا٢باكم)

( ) إف كاف القريب ٕبيث ُ( كالركضة)ُٔ( ، كعبارة الشرح)ُٓسب كعدنو تبع فيو احملرر)بالك
                                 

 (ّٖٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٖٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ) =
 ( ُب ج : إذاِ)
 ( ياقط ن  ج ّ)
 / ب [ ن  ج َِّ( ]ْ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ياقط ن  جٔ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِّْ/  ِ( االنتصار )ْْٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٖ)
 (َْٓ/  ِ( حلية العلهاء )ُٓٓ - ُْٓ( التعليقة الكربل )ٗ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْٕٖ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ّْٔ( الشانل )ُٓ/  ٖ( األـ )ُّ)
 (ٕٕ/  ُٖ( ا٢باكم )ُْ)
 (ُٕٓ( احملرر )ُٓ)
 (ّْْ/  ُّ( العزيز )ُٔ)
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، كعهو الذم ىو (؛ لشهو٥با نا لو كصى للصيب ٔبدهِ٘بب نفقتو ُب ا٢باؿ ( )كىي أكىل()
؛ أكاف ا١بد ا٤بوصى بو كايبا أـ الاب  ىذا ا١بد نوجود نوير ، فإنو يلـز الويل القبوؿ يواء 

، ككذا إف كاف (ّا٢بالْب على العم ال على الصيب إف كاف ا١بد غّب كايب) لكوف نفقتو ُب
) فإن ، كنفهـو قولو : (ْعلى األصح فغّب الكايب ُب الصورة ا٤بذكورة ٯبب قبولو نطلقا)

، كظاىر ( ٱبرجو، كليس كذلكٔ) أو موسرا حرم (: ) ( كصريح قولوٓ( ) كان كاسبا
و، فلو كىب لو بعضو، فإف كاف الصيب نعسرا كجب قو أف ىذا فيها إذا كىب لو ٝبيعإطبل
، (ٕ؛ ألنو لو قبل لعتق عليو كيرم كفيو إضرار)ف كاف نويرا فبل يقبلو على األصح، كإقبولو

، كىو سرياف اال)تيارتضي لل؛ ألف التبعيض ا٤بق( أنو يقبل كال يسرمٖكصحح ُب التصحيح)
 (.ٗفل بل السفيو كذلك )، كىذا التفصيل ُب الوصية كا٥ببة ال ٱبتص بالطننتف

(  ) ببل عوض : الذم يعتق عليوأم (َُ( ) ولو ملك في مرض موتو قريبو: ) قولو
؛ مل يك  لو غّبه مل يعتق إال ثلثو: حٌب لو ( أمُِ)عتق من ثلثو (  : كاإلرث )أم (ُُ)

( كتبعو ُب ُْ، كىذا نا رجحو البغوم)(ُّألنو )رج ع  نلكو ببل ٛبلك فأربو ا٤بتربع بو)

                                 

 (ُّّ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُ) =
 ( ياقط ن  ج ِ)
 (ّٖٔ/   َُ( حواري الشركاين )ّٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ّٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُّٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٖٔ/  َُاحملتاج )( ٙبفة ٕ)
 (ْْٔ - ْْٓ/ ُ( تصحيح التنبيو )ٖ)
 (ْْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٗ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ّٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖٔٓ/  ْ( الديباج )ُّ)
 (ُّٕ/ ٖ( التهذيب )ُْ)
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 .(ُرر)احمل
؛ ألنو مل : فيعتق ٝبيعو كإف مل ٲبلك غّبه( أم ِ): من رأس المال ( وقيل: ) قولو

( ىنا كُب ٓ( كالركضة)ْ( ، كىو ا٤بصحح ُب الشرحْب)ّيبذؿ ناال كا٤بلك زاؿ بغّب رضاه)
ببل عوض ( : ) ح ا٤بعتهد ُب الفتول ( كمشل قولو: ) كىو األص(ٕ( قاؿ البلقيِب)ٔالوصية)

( ُب ىذه ا٢بالة بْب أف يكوف عليو دي  َُ، كال فرؽ)(ٗكا٥ببة كبو صرح ُب احملرر)( الوصية ٖ)
 أك ال.  

فمن ثلثو ( ( أم : كها لو ارَباه بثه  نثلو ) ُُ( ) أو بعوض ببل محاباة: ) قولو
: فبل يعتق عليو إال نا ٱبرج ن  الثلث ؛ ألنو فوت على الورثة نا بذؿ ن  الثه  كمل ( أمُِ)

، قاؿ الزركشي : ) ينبغي أف يكوف ( كأطلق ا٤بصنف العوضُُْب نقابلتو رياا)( ُّٯبعل ٥بم)
نراده ا٤بعاكضة احملضة فأنا غّبىا كالصداؽ كا٣بلع فينبغي إ٢باقو ٗبا إذا نلك ببل عوض 

 فيكوف فيو ا٣ببلؼ السابق ( .
: يعتق ا د للصورتْب ا٤بلك ببل عوض كنعو، فإذا قلنا( ىو عُٓ)وال يرث ( : ) قولو

                                 
 (ُٕٓ) ( احملررُ)
 ( ٖٖٓ – ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِّٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 (َّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْْ/  ُّ( العزيز )ْ)
 (ُّْ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 (َِّ/  ٔ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (َِٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٕ)
 (ٕٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٕٓ( احملرر )ٗ)
 كال )بلؼ ( ُب ب :َُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ج : كمل يعطهمُّ)
 (ٓٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٖٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُْ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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إلرث ن  ( كإطبلقو عدـ اُالثلث فبل يرث ن  ا٤بيت رياا لابل ٯبهع بْب الوصية كاإلرث) ن 
، فإف اعتربناه ن  رأس ا٤باؿ كىو األصح ُب األكىل كرث على األصح تفاريع اعتباره ن  الثلث

(ِ. ) 
( ألنو عقد عتاقة فإذا مل ّ)فإن كان عليو دين فقيل : ال يصح الشراء ( : ) قولو
 (.ْلها كجب إبطاؿ العقد )ٲبك  ٙبصي
ال )لل ُب العقد  ( ألنؤ)( بل يباع للدين ( ٘وال يعتق /) واألصح صحتو: ) قولو

( ) ك٧بل ٖ( ، كصحح البلقيِب األكؿ)ٕ؛ ألنو نعترب ن  الثلث كالدي  ٲبنع ننو)كا٤بهتنع العتق
ئ الغرناء ا٤بيت كمل يرب عدـ العتق تفريعا على تصحيح الشراء ، أنا إذا كاف الدي  نستغرقا 

، فإف مل يك  نستغرقا عتق ننو نا بقي بعد كفاء الدي  إف )رج ن  الثلث أك ن  الدي 
الوارث فإف مل يربكا  إجازة الوارث  ،كإف أبرأ الغرناء عتق ن  الثلث كٰبتاج ُب الزا د إىل إجازة

ألنو )ليفتو،  إ٭با تكوف للوارث؛ : اإلجازة( فيحتهل أف يقاؿٗ: ٪بيز نا فعل /)كلك  قالوا
 . (َُ، كاألكؿ أرجح ( قالو ُب التحرير)كٰبتهل أف يصح كيكوف تنفيذا

فقدرىا كهبة ( : ارَباه ٖبهسْب كىو يساكم نا ة ) ( أمُُ)أو بمحاباة ( : ) قولو
( ىل ُّ: فيكوف قدر احملاباة كا٤بوىوب لو فيجيء ا٣ببلؼ فيها لو نلكو ببل عوض)( أمُِ)

                                 
 (ُّٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُ)
 (َّٓ/  ٖا٤بنهاج )( السراج على نكت ْٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٖٖ/  َُ( النجم الوىاج )ّٖٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْ)
 / أ [ ن  أ ُْٖ( ]ٓ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِّٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّٔٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٕ)
 (َِٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 / أ [ ن  ج َّّ( ]ٗ)
 (َِٖ/  ّفتاكم )( ٙبرير الَُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ج : بعوضُّ)
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أس ا٤باؿ ؟ فعلى األكؿ كلو ن  الثلث ، كعلى الثاين يعتق ( ر ُٰبسب ن  الثلث أك )ن ()
نصفو فلو كانت احملاباة ن  ا٤بريض بأف ارَبل ٗبا ة كىو يساكم ٟبسْب فقدرىا ينزع ننو فإف  

( كإال فقيل : يفسخ البيع كيسَبجع الورثة ٝبيع ِكاف يستوعب الثلث مل يعتق ننو بشيء )
( ن  الثلث على العتق ؛ ألهنا أصل العتق كىي ٓالباقي()( )ك ْ: تقدـ احملاباة )، كقيل(ّٜبنو )

 ( .ٕ( حكاه ا٤باكردم )ٔنستوعبة الثلث)
: ( أمٖ): يستقل بو ( ب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلناولو وى: ) قولو

عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيو ( ( ) ٗبالقبوؿ كال ٰبتاج إىل إذف السيد كىو األصح)
( ىنا كايتشكل ُِ( جـز بو الرافعي)ُُولو ررعا كذا /)( ألف قبوؿ العبد كقبَُ)

، كىذا الذم ٕبثو قد رجحو الرافعي ُب باب السراية بأنو ٲبلكو قهرا كاإلرث (ُّا٤بصنف)
: ) كعدـ السراية ىو ا٤بعتهد ( كُب (ُٓ، قاؿ البلقيِب)( ُب تربعات ا٤بكاتبُْالكتابة)
عبد نا إذا مل يتعلق كجوب النفقة ، ك٧بل جواز قبوؿ ال: ) الصواب السراية ((ُٔا٤بههات)

                                 
 ( ياقط ن  جُ)
 (ّٗٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (ْٖٗ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
 (ّٗٔ/  َُ( حواري الشركاين )ْٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْ)
 ( زيادة ن  بٓ)
 ( ُب ج : للثلثٔ)
 (ٕٓ/  ُٖ( ا٢باكم )ٕ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 / ب [ ن  ب َِٓ( ]ُُ)
 (ّْٕ - ّْٔ/  ُّ( العزيز )ُِ)
 (ُّٓ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُّ)
 (ّٓٓ/  ُّ( العزيز )ُْ)
 (َّٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُٓ)
 (َْٓ/  ٗ( ا٤بههات )ُٔ)
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 .(ُبالسيد ُب ا٢باؿ فإف تعلق بو مل يصح قبولو قطعا )

 فصل 
: كرؽ ثلثاه ؛ ألف ( أمِ( ) ) أعتق في مرض موتو عبدا ال يملك غيره عتق ثلثو

، فإف نات ىذا العبد بعد نوت السيد نات كثلثو (ّا٤بريض إ٭با ينفذ تصرفو ُب الثلث)
؛ ألف نا يعتق ينبغي أف ٰبصل للورثة نثبله ، و فقيل : ٲبوت رقيقا كلونات قبل ، كإف(ْحر)

، كقيل : ٲبوت حرا كلو ؛ ألف نا ٲبلك ُب حياة السيد ال حق فيو (ٓكال ٰبصل ٥بم ىنا رياا)
: يحو ع  األيتاذ أيب ننصور ، كقيل( ُب الوصايا تصحٖ( كالنوكم)ٕ، كنقل الرافعي)(ٔللورثة)

(: ) َُ(، كإطبلؽ الكتاب يقتضي ترجيحو ، كقاؿ ُب البحر)ٗرقيق )ٲبوت كثلثو حر كثلثاه 
 .إنو ظاىر ا٤بذىب (

( أم ال ينفذ لك  ُُ( ) فإن كان عليو دين مستغرق لم يعتق منو شيء: ) قولو
. صرح بو قضاء الدي  أك إبراء ا٤بستحق نفذ، حٌب لو تربع عنو باألصل ٰبكم بانعقاده ُب

رؽ عها إذا  ، كاحَبز با٤بستغأكصى بشيء كعليو دي  نستغرؽ ا لو( ُب الوصية فيهُِالرافعي)
 ( .ُّ، فالباقي بعد الدي  كأنو كل ا٤باؿ فينفذ العتق)كاف الدي  ال يستغرقو

                                 
 (َّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ِّٗ/  ِ( فتح الوىاب )ُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ِ)
 (ِْٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّ)
 (ِٓٗ( ٙبفة الطبلب )ٕٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 (َّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ٖٖٓ - ٕٖٓ/  ْ( الديباج )ّٗٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ُّْ/ ٕ( العزيز )ٕ)
 (َِّ/  ٔ( ركضة الطالبْب )ٖ)
 (ّٔٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٕ/  ٕ( الوييط )ٗ)
 (ِّٔ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 (ُْ/ ٕ( العزيز )ُِ)
 (ْٖٗ/  َُ( النجم الوىاج )ْْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّ)
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( ُ)ولو أعتق ثبلثة ال يملك غيرىم قيمتهم سواء عتق أحدىم بقرعة ( : ) قولو
أعبد ٩بلوكْب لو  عند ( أف رجبل أعتق يتة ِ: إذا أعتقهم ُب نرض نوتو ٤با ركل نسلم)أم

رع نوتو مل يك  لو ناؿ غّبىم فدعاىم ريوؿ اهلل صلى اهلل عليو كيلم فجزأىم أثبلثا ٍب أق
، أنا إذا أعتقهم أف الرجل ن  األنصار ( كزادّ، كركاه أبو داكد)بينهم فأعتق اثنْب كأرؽ أربعة

يد قبل نوت الس ، كمشل إطبلقو نا لو نات أحدىم(ُْب الصحة فيعتقوف ٝبيعا كال قرعة)
، فا٤بذىب أف ا٤بيت يد)ل ُب القرعة ، فإف )رج لو يهم كبعده كقبل قبض الوارث الَبكة

، كإف )رج لو يهم الرؽ مل ٯبب على الورثة (ٓالعتق باف أنو نات حرا نوركثا كرؽ اآل)راف)
بدي  ، ؛ ألنو يبغي الثواب ، كتعاد القرعة بْب العيريدكف ا٤باؿ ، كٰبسب ع  ا٤بعتق ؛ ألهنم

( نعم يرد عليو نا لو نات بعد قبض الوارث الَبكة ٔفه  )رج لو يهم العتق عتق ثلثاه)
فاألصح أنو ٰبسب على الوارث حٌب لو )رجت القرعة ألحد ا٢بيْب يعتق كلو ؛ ألف ا٤بيت 

نك  ( عها إذا نلك غّبىم كإٔ) ال يملك غيرىم (: ) )ل ُب يده كضهانو، كاحَبز بقولود
، فإف اجاز   ررط آ)ر كىو أف ال ٯبيز الوارث، كالبد نثو فإهنم يعتقوف)ركجهم ن  ثل

يعلق ، أك ف يكوف إعتاقهم دفعة كاحدة كقولو: ىؤالء أحرار، كنراده ا(ٗ( ٝبيعا)ٖعتقوا /)
ال ٙبصل ( ، كالقرعة َُ، فلو اعتقهم نرتبا قدـ األكؿ فاألكؿ إلٛباـ الثلث)على صفة اك يوكل
( ُُ) بقرعة (، كالعتق حاصل ن  كقت إعتاؽ ا٤بريض  ، كقولو : ) قالعتق كإ٭با ٛبيز العتي

                                 
 (ٖٖٓهاج الطالبْب)( ننُ)
 ( ُٖٔٔ( )ُِٖٖ/  ّ( صحيح نسلم كتاب األٲباف باب ن  أعتق رركا لو ُب عبد )ِ)
( كىػػػذه َّٔٗ( )ِٖ/  ْ( يػػػن  أيب داكد كتػػػاب بػػػالعتق ، بػػػاب فػػػيه  أعتػػػق عبيػػػدا لػػػو مل يػػػبلغهم الثلػػػث )ّ)

 الزيادة نوجودة ُب إحدل  طرؽ ا٢بديث عند نسلم .
 (ْْٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ْ)
 (ُُِْ( العجاب )َٖٕ( ا٣ببلصة )ٓ)
 (ِِٖ( ا٤بطلب العايل )ْْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٔ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ٕ)
 / ب [ ن  ج َّّ( ]ٖ)
 (ِْٖ/  ِ( االنتصار )َُٗ( التعليقة الكربل )ٗ)
 (َٖٓ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
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، كن  كضع وا على انو إف طار غراب ففبلف حر، لكنو يفيد تعينها فلو اتفقيفهم )بلفو
 .(ُصيب يده عليو فهو حر مل ٯبز)

: فإف ظاىره إعتاؽ ( أمِ)وكذا لو قال : أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر ( قولو : ) 
٩بلوكو كإعتاقو ٝبيعو فكأنو قاؿ: أعتقت  ( ، كإعتاقو بعض٤ّبالك ال يتجزأ )كاحد فإف عتق ا

 ( .ٓ: فيو الوجهاف ُب الصورة االتية)(، كقيلْ، كلو قاؿ ذلك ألقرعنا بينهم فكذا ىنا)ىؤالء
( أم كيعتق كاحد بالقرعة فإف عتق ٔ)ولو قال أعتقت ثلث كل عبد أقرع ( : ) قولو

، كىذا ىو ( أم: لتصرٰبو بالتبعيضٖ)يعتق من كل ثلثو (  وقيل( ) ٕا٤بالك ال يتجزئ)
 ، كلو أضاؼ إىل ا٤بوت(ٗالقياس لك  تشوؼ الشرع إىل تكهلة العتق يوجب اتباع ا٣برب)

، د نوٌب، عتق ن  كل كاحد ثلثو أك: أثبلث ىؤالء أحرار بعد نوٌب: ثلث كل كاحد بعفقاؿ
 ( .َُعتق ن  كل كاحد ثلثو كال قرعة على الصحيح)

والقرعة أن تؤخذ ثبلث رقاع متساوية أي إذا كانت العبيد ثبلثة يكتب في : ) قولو
( ألف الرؽ ضعف ا٢برية فتكوف الرقاع على نسبة ا٤بطلوب ُُ)ثنتين رق وفي واحدة عتق ( 

كيكتفي بورقة  ،(، كقيل: ىو احتياطُّ، كنقتضى كبلنهم كجوب ذلك)(ُُِب الكثرة كالقلة)
، كإف : أ)رج أحدٮبا على ىذا، فإف )رجت ا٢برية انفصل األنرللرؽ كأ)رل للحرية، فيقاؿ

                                 
 (ُّٗ/  ٖتاج )( هناية احملَّٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ِ)
 (ّٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّْ/  ٖ( البياف )ّ)
 (ْْٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّٔٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْ)
 (ّْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ّْٕ/  ٖ( التهذيب )ٓ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ٔ)
 (ِّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٖ( البسيط )ٕ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 (ُْٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٗ)
 (ٖٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )َُ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 (ُّٕ/  َُ( حواري الشركاين )ٖٗٓ/  ْ( الديباج )ُِ)
 (ِّٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّ)
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 : ) كاألكجو أنو احتياط ( .(ِ، قاؿ اإلناـ)(ُ)رج الرؽ أدرجت الرقعة ُب البندقة نرة أ)رل)
( ٓ( ، كذكر ا٤باكردم)ْ)القسهة( أم : ُب ّ)وتدرج في بنادق كما سبق ( : ) قولو

 ( ا)تار كوف البنادؽ ن  طْب ، كأف تكوف نتساكية الوزف كالصفة .ٔ)ىنا أف الشافعي
( خرج العتق عتق ورق االخران أو ٚوتخرج واحدة باسم أحدىم فإن /): ) قولو

اف ، كإف : فإف )رج العتق عتق كرؽ اآل)ر ( أمٖ)الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر ( 
 .(ٗ؛ ألف فا دة القرعة ذلك))رج الرؽ رؽ كعتق اآل)ر

: أف يكتب ( أم: لو طريقاف، األكىلُُ)ويجوز أن تكتب أسماؤىم ( : ) (َُقولو /)
: عكسو أف يكتب ُب كل رقعة ايم (، كالثانيةُِالرقاع الرؽ كا٢برية كٱبرج على األ٠باء)

( أم النفصاؿ ُْ)ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمو عتق ورقا ( ( ) ُّكاحد)
 (.ُٓاألنر بذلك )

: ( أمُٔ)نوا ثبلثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثبلثمائة( وإن كاقولو : ) 

                                 
 (ُّٕ/  َُتاج )( ٙبفة احملُّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُ)
 (ُِّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ِ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ّ)
 (ٕٔٓ - ٔٔٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َْ/  ُٖ( ا٢باكم )ٓ)
 (ِٖٓ/  ٗ( األـ )ٔ)
 /ب [ ن  أ ُْٖ( ]ٕ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 (ٔٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٖ - ُّٕ( الشانل )ٗ)
 / أ [ ن  ب ُِٓ( ]َُ)
 (ٖٖٓج الطالبْب)( ننها ُُ)
 (ِْٓ/  ِ( االنتصار )ّٕٖ( البسيط )ُِ)
 (ُٕٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُّٓ( العجاب )ُّ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُْ)
 (َٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٓ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُٔ)
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أقرع بسهمي رق وسهم عتق فإن كٝبيع نا تقدـ إذا ايتوت قيهتهم ، فإف تفاكتت ) 
أو للثالث عتق ثلثاه ( ( ) ِ( ألف بو يتم الثلث)ُ)خرج العتق لذي المائتين عتق ورقا ( 

ع بين االخرين بسهم رق وسهم عتق فمن أو لؤلول عتق ويقر ( ) ْ: ألنو الثلث)أم (ّ)
( ، كظاىر عبارتو ٔ: فإف )رج للثاين عتق نصفو أك الثالث)( أمٓ)خرج تمم منو الثلث ( 

 .لطريق اآل)رليوىم ٘بويز ا
ولو كانوا فوق ثبلثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة كستة قيمتهم سواء : )قولو

( ، كعليو ٞبل ُٖب الثبلثة ا٤بتساكية القيهة)( أم : كصنع كها يبق ٕ( ) جعلوا اثنين اثنين
 (.ٗفعل النيب صلى اهلل عليو كيلم على نا جاء ُب ركاية أهنم كانوا نتساكك القيهة )

أو بالقيمة دون العدد كستة قيمة أحدىم مائة وقيمة اثنين وقيمة ثبلثة مائة : ) وقول
، كىكذا كقع ا٤بثاؿ ُب يبق ( أم كهاَُ)جعل االول جزءا واالثنان جزءا والثبلثة جزءا ( 

( فتابعو ا٤بصنف كىو غّب نطابق ، فإف الستة ٥با ثلث صحيح ، كإ٭با نثالو : ٟبسة ُُاحملرر)
، كحيناذ فصواب الباب العبارة ٗبثاؿ يهة اثنْب نا ة كقيهة اثنْب نا ةقيهة أحدىم نا ة كق

(، ِ( كالشرحْب)ُ/)(  ُّ( كأنك  توزيعو بالعدد دكف القيهة كها ىو ُب الركضة)ُِالكتاب)
                                 

 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ُ)
 (ُّٕ/  َُ) ( ٙبفة احملتاجِْٗ/  ِ( فتح الوىاب )ِ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ّ)
 (ٕٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ْ)
 (ٖٖٓ( ننهاج الطالبْب)ٓ)
 (ِْٗ/  َُ( النجم الوىاج )ِٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٕ)
 (ّٕٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِّ( ا٤بطلب العايل )ٖ)
 (ِّٓٔ/  ٔ. التلخيص ا٢ببّب )ب  حجر: مل أره( قاؿ اٗ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)َُ)
 (ُٖٓ( احملرر )ُُ)
( : )كإ٭بػػا نػػثبله ُب الركضػػة كأصػػلها ٖبهسػػة قيهػػة ٕٔٓ/  ْ( كػػذا ُب النسػػخ الػػثبلث ، كُب بدايػػة احملتػػاج )ُِ)

 كحيناذ فالعبارة نعكوية (نا ة كاثنْب نا ة كاثنْب نا ة أحدىم 
 (ُْٖ - ُْٕ/  ُِ )( ركضة الطالبْبُّ)
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: كىو ا٤بنصوص ٯبزؤكف بالعدد فيجعل اللذاف قيهتهها نا ة جزءا كفيو كجهاف، أصحهها
كالذم قيهتو نا ة نع كاحد ن  الثبلثة الباقْب جزءا كالباقياف جزءا فيعتق قدر الثلث على نا 

 .(ّيبق)
هم ثلث ( أم كبالعدد بأف مل يك  ٥بم كال لقيهتْ)وإن تعذر بالقيمة ( : ) قولو
كأربعة قيمتهم سواء ففي قول يجزؤون ثبلثة أجزاء واحدا وواحدا واثنان ( صحيح ) 

ثم أقرع ( ( أم كلو ) ٔ)فإن خرج العتق لواحد عتق ( ) ( ألنو أقرب إىل فعل النيب ٓ)
فه  )رج لو يهم ا٢برية  :( أمٖ)لتتميم الثلث ( : بْب الواحد كاالثنْب الباقْب ) ( أمٕ)

، فإف )رج لبلثنْب فهاذا يفعل ىل ( كىو ظاىر إذا )رج للواحدٗذا قاؿ الرافعي). كعتق ثلثو
لو عتق قاؿ الزركشي: ) فيو  يعتق ن  كل ننهها يديو أك يقرع بينهها ثانيا فه  )رجت

(: ) َُ، كنقتضى كبلنهم األكؿ فإهنم جعلوا االثنْب ٗبثابة الواحد ( كقاؿ البلقيِب)نظر
(  أف القرعة تعاد بْب الثبلثة كأهنم ٯبزؤكف ُُ) رع لتتميم الثلث (ثم أق: ) ا٤بقصود ن  قولو

( كال بد ننو ُِأثبلثا فه  )رج لو يهم ا٢برية عتق ثلثو ، كقد صرح بو البغوم ُب التهذيب)
.) 

( ُ( ) رق اآلخران ثم أقرع بينهما: اجملهوعْب جزءا ) ( أمُّ)أو لبلثنين ( قولو : ) 
                                 

 / أ [ ن  ج َّْ( ]ُ) =
 (ُّٔ/  ُّ( العزيز )ِ)
 (ّْٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِّ( التعليقة الكربل )ّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٔ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٕ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 (ِّٔ / ُّ( العزيز )ٗ)
 (َٕٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 (ّٕٕ/ ٖ( التهذيب )ُِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُّ)
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( ألف ِ)فيعتق من خرج لو العتق وثلث االخر ( العتق )  : بْب اللذي  )رج ٥بها رقعةأم
 (.ّبذلك يتم الثلث )

: يكتب اسم كل عبد في رقعة فيعتق من خرج أوال وثلث الثاني وفي قول: ) قولو
احدة بعد كاحدة ، فيكتب أ٠باؤىم ُب أربع رقاع كٱبرج ك ( ألف ذلك أقرب إىل الفصلْ)( 

( فه  ٓرقعة ا٢برية عتق كتعاد القرعة بْب الباقي) ، فه  )رجت لو أكالإىل أف يتم الثلث
ثلث الثاين ن  غّب إعادة  : ) كتعبّب ا٤بصنف يوىم أنو يعتق(، قيلٔ)رجت لو ثانيا عتق ثلثو)

، كتعبّبه بالثاين يدفع ىذا اإليهاـ أم (ٖ( على الصواب ( انتهى)ٕ، كىو ُب احملرر)القرعة
قلت أظهرىما األول إال بقرعة قالو الزركشي ) الذم )رجت قرعتو ثانيا إذ ليس ىناؾ ثاف 

ىذا القوؿ أصح كأربو : ) ك ( بقولوَُ( نص الشافعي على ترجيحو ُب األـ)ٗ)واهلل أعلم (
رج أربعة أجزاء ( ، قاؿ جزأىم ثبلثة أجزاء كال ٯبوز أف ٱب ؛ ألف النيب ٗبعُب السنة
: ) كعندم إ٭با يقرع بْب (، ٍب قاؿ كانوا ٜبانية لبعد ىذه التجربة: ) يعِب فيها إذا  الزركشي

 . ة ا)تلفت قيههم اك مل ٚبتلف (الرقيق كلو كثركا إال ثبلث
وقيل ( ) ُّ( كاإلناـ)ُِ( رجحو كفاقا للقاضي)ُُ)والقوالن في االستحباب: ) قولو

                                 

 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُ) =
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ِ)
 (ّّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٓٗ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ْ)
 ( ُب ج : الباقْب ٓ)
 (ُٕٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )َٕٔ/  ْتاج )( زاد احملٔ)
 (ُٖٓ( احملرر )ٕ)
 (َٕٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ٖ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٗ)
 (ِٕٖ/  ٗ( األـ )َُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 (ٖٔٔ( نغِب احملتاج )ُِ)
 (ِّّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
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( ع  نقتضى ّ( كالركضة)ِ، كنقلو ُب الشرح)( ألنو أقرب إىل فعل النيب ُ( ) : اإليجاب
 ( .ْ، كىو ظاىر النص) كبلـ األكثري 

وخرج كلهم : آ)ر للهيت ) ( أمٓ)وإذا عتق بعضهم بقرعة فظهر مال ( : ) قولو
ولهم كسبهم : ) ( ك٥بذا قاؿٕ: تبْب عتقهم ن  حْب اإلعتاؽ)أم (ٔ)من الثلث عتقوا ( 

( ككذا نا ُب نعناه ن  أرش جناية ككلد حٌب لو نكح أنة ال تباح ُب ٖ)من يوم اإلعتاق ( 
: كها لو أنفق على ( أمَُ( ) وال يرجع الوارث بما أنفق عليهم( ) ٗية بطل نكاحها)ا٢بر 

( : ) كىذا ُِ، قاؿ القاضي حسْب)(ُُن  ظنها زكجتو ٍب باف فساد النكاح فإنو ال يرجع)
ظاىر فيها إذا كاف عا٤با بفساد النكاح فإف كاف جاىبل فيحتهل أف يرجع كىكذا ُب نسألة 

( نقطع ُب نسألة العبيد بأنو يرجع عليهم نع ا١بهل ُْ: ) ك٫ب  /)(ُّ)العبيد ( قاؿ البلقيِب
عليو بأجرة  ، كإف ايتخدنهم نع ا١بهل رجعوااؿ إف مل يستخدنهم كيأ)ذكف كسبهمبا٤ب

 .ا٤باؿ ككتهو فهو نتربع ال يرجع (، أنا إذا علم با٤بثل كرجع ٗبا أنفق
: بينو ( أمُ)ر أقرع ( ثم ظهر عبد آخ: ن  الثلث ) ( أمُٓ)وإن خرج ( : ) قولو

                                 
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُ)
 ( ّّٔ – ِّٔ/  ُّ( العزيز )ِ)
 (ُْٗ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ِٕٖ/  ٗ( األـ )ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٔ)
 (ُُٔٓ( العجاب )ِّٔ( الشانل )ٕ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 (ِٗٓ/  ْ( الديباج )ُّّ( التعليقة الكربل )ٗ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)َُ)
 (ٖٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُ)
 (ّّْالعايل ) ( ا٤بطلبُِ)
 ( َٖٖ – َٕٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُّ)
 / ب [ ن  ب ُِٓ( ]ُْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُٓ)
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، كإال فلو نثاؿ عبد آخر (: ) ( كقولوِكبْب ن  بقي ن  العبيد فه  )رج  ا٠بو ننهم عتق)
 .(ّظهر ن  ا٤باؿ بعض عبد فا٢بكم كذلك)

( أم ال ن  يـو ٓ)( حكم بعتقو من يوم اإلعتاق ( ٗومن عتق بقرعة /): ) قولو
( إذا عينو ُب كاحدة ٕذا كها ُب الطبلؽ )ا٤ببهم()( ، كىٔالقرعة ألهنا نبنية للعتق ال نثبتة لو)

 . (ٖأنو يقع ن  حيث اللفظ ال ن  حيث البياف كالتعيْب على األصح)
: حْب اإلعتاؽ ال القرعة ؛ ألنو يتبْب بالقرعة ( أمٗ)وتعتبر قيمتو حينئذ ( : ) قولو

 (.َُأنو كاف حرا قبلو )
( أم يواء ُب ُِ)لثلث ( ( أٔولو كسبو من يومئذ غير محسوب )من(): ) قولو

 ( .ُّحياة ا٤بعتق أك بعد نوتو ؛ ألنو حدث على نلكو بعد ا٢بكم ٕبريتو)
( أم ال ن  يـو القرعة ؛ ألنو كقت ُْ)ومن بقي رقيقا قوم يوم الموت ( : ) قولو

 (.ُٓايتحقاؽ الوارث )

                                 

 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُ) =
 (ّّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ِ)
 (ّْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْٓٗ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
 / ب [ ن  جَّْ( ]ْ)
 (ٖٗٓبْب)( ننهاج الطالٓ)
 (ّٗٓ/  ْ( الديباج )ُٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٔ)
 ( ياقط ن  جٕ)
 (ّٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ٖ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٗ)
 (ُّّ( الشانل )َُ)
 ( ياقط ن  ج ُُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُِ)
 (ّّٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُْ)
 (َّٔللغهراكم )( السراج الوىاج َٖٕ( ا٣ببلصة )ُٓ)
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؛ ( أم: على الوارثُ( ) ويحسب من الثلثين ىو وكسبو الباقي قبل الموت: ) قولو
 ( .ِنو إ٭با نلكو بعد ذلك)أل

( نلك الوارث حٌب لو كاف على ْ( ألنو حدث على)ّ)ال الحادث بعده (: ) قولو
 .(ٓييده دي  بيع ُب الدي  كالكسب للوارث ال يقضى الدي  ننو )بلفا لبلصطخرم)

فلو أعتق ثبلثة أعبد ال يملك غيرىم قيمة كل مائة فكسب أحدىم مائة : ) وقول
( ٤با نر أف ن  أعتق فلو كسبو ن  يـو ٔ() تق للكاسب عتق ولو المائةأقرع فإن خرج الع

)عتق ثم أقرع  أم : غّب الكايب (ٕ))وإن خرج لغيره ( اإلعتاؽ غّب ٧بسوب ن  الثلث 
يعِب لغّب   (ُُ)فإن خرجت لغيره( ) َُبْب الكايب كاآل)ر لتتهيم الثلث) (ٜ/) (ٖ)( 

ثاه نع الكايب ككسبو للورثة كذلك نثبل : كبقي ثل( أمُّ)عتق ثلثو (  ( )ُِالكايب()
عتق ربعو وتبعو ( أم للكايب ) ُْ)وإن خرجت لو ( قيهة األكؿ  كنا عتق ن  الثاين ) 

( ألنو يبقى للورثة ثبلثة أرباعو كثبلثة أرباع كسبو نع العبد اآل)ر ُٔ)( كسبو ( ٘ٔ)ربع)

                                 
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُ)
 (ُٕٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ّْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ّ)
 ( ُب ب : ع  ْ)
 (ْٔٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓ/  ُٖ( ا٢باكم )ٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٔ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٕ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ٖ)
 / أ [ ن  أ ُْٗ( ]ٗ)
 (ِٔٓ/  ْ( حارية الشرقاكم )ٗٔٔ/  ْ(نغِب احملتاج )َُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُُ)
 ( نكررة ُب بُِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُْ)
 ( ياقط ن  جُٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب)ُٔ)
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 .(ُكٝبلتهها ضعف نا عتق)

 فصل 
د نشتق ن  الوالية بفتح الواك ، كىو القرب ؛ ألنو عقده للوالء كىو بفتح الواك كا٤ب

( هبا ا٤بعتق ّ( ، كررعا عصوبة نَبا)ية ع  عصوبة النسب )يرث()ِنواؿ ٤بعتقو كأحد قرابتو)
 ىن ُّٱٱ:( ، كاألصل فيو قولو تعاىلٓ( )ْكيلي أنر النكاح كالصبلة على ا٤بيت كيعقل )عنو( )

ْم تَ ْعَلُموا آباَءُىْم فَِإْن لَ  { ، ٥األحزاب:  َّىي ني مي  زي ري ٰى ين
يِن َوَموالِيُكمْ   (.ٕ: " إ٭با الوالء ٤ب  أعتق " نتفق عليو )( كقولو ٔ)}فَِإْخواُنُكْم ِفي الدِّ

، إنا ايتقبلال أك ضهنا ( أم ننجز أك بصفةٖ() من عتق عليو رقيق بإعتاق: ) قولو
د وقرابة وسراية أو كتابة وتدبير واستيبل( ) َُ( عِب فأجابو)ٗ: أعتق عبدؾ()) كقولو

، كأكرد على ا٤بصنف بيع العبد ن  نفسو فإف الوالء للسيد على ( للحديثُُ) فوالؤه لو (
؛ ألف ا٤بلك كوف كالؤه لو، بل يوقف على النص؛ فإنو عقد عتاقة كال ي(، كال يردُِالصحيح)

نو بيع ، كجـز ا٤بتويل ُب كتاب الصلح بأ(ُّبزعهو مل يثبت لو عليو كإ٭با عتق نؤا)ذة لقولو)

                                 
 (ّٖٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِٕٔ/  ّ( ا١بهع كالفرؽ )ُ)
 (ّْٔ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َْٗ/  ُٓلعرب )( لساف اِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 ( ياقط ن  جْ)
 (ْٗٓ/  ْ( الديباج )ٖٔٔ( كفاية اال)تصار )ٓ)
 (ٓ( يورة األحزاب )ٔ)
( كصػػحيح ِٕٓٔ( )ُْٓ/  ٖ( صػػحيح البخػػارم كتػػاب الفػػرا ض بػػاب الػػوالء ٤بػػ  أعتػػق كنػػّباث اللقػػيط )ٕ)

 ( ن  حديث عا شة رضي اهلل عنها .َُّٓ( )ُُُْ/  ِ) نسلم كتاب العتق باب إ٭با الوالء ٤ب  أعتق
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ُب ب : كأعتق عبدؾ ٗ)
 (ْٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِٕ( ا٣ببلصة )َُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َُٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُِ)
 (ُٕٔ - َٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٖٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُّ)
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كأف الوالء للهشَبم ، كاقتضى كبلـ ا٤بصنف أنو ال فرؽ بْب أف يتفقا ُب الدي  أك ٱبتلفا فلو 
( اإلٝباع على ِ، كادعى ا٤باكردم)(ُأعتق نسلم كافرا أك عكسو ثبت الوالء كإف مل يتوارثا)

، افر على ا٤بسلم، كحكى ا٣ببلؼ ُب ثبوتو للكلم إذا أعتق كافرا ثبت لو الوالءأف ا٤بس
، كىذا نا مل يطرأ ايَبقاؽ ، فلو (ّ، كفا دة ثبوت الوالء اإلرث إذا أيلم )كا٤بشهور األكؿ

رب كايَبيًؽ كأعتقو السيد الثاين، ففي نّباثو أكجو، أعتق الكافر كافرا فلحق العتيق بدار ا٢ب
 ا٤بوت ؛ ألف عتقو إياه أقرب إىلكالثاين: للثاين ،(ْ؛ ألف كالؤه ايتقر لو)أحدىا: للسيد األكؿ

 . (ٔ: بينهها)(، كىو الراجح، كالثالثٓ)
لفرا ض لقولو صلى : األقرب فاألقرب على نا يبق ُب ا( أمٕ)ثم لعصبتو ( : ) قولو

، كألف النسب إىل العصبات دكف غّبىم (ٖ: " الوالء ٢بهة كلحهة النسب " )اهلل عليو كيلم
، كنراده العصبة بنفسو ال بغّبه، (َُ( يورث)ٗكلو انتقل إىل غّبىم لكاف نوركثا )كىو ال()

كإ٭با ينتقل إليهم اإلرث بو ال إرثو ؛ فإف الوالء ال ينتقل كها أف نسب ا٤بيت ال ينتقل ٗبوتو 
، بل إ٭با تثبت ثبت ُب حياة ا٤بعتق لعصبتو( صريح ُب أف الوالء ال يُِ) ثم (: ) (، كقولوُُ)

 (.ُ) : يثبت ُب حياتو(، كىو ا٤بشهور، كقاؿ اب  ا٤بنذرُّبعده)
                                 

 (ّٖٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ٖٔ/  ُٖ( ا٢باكم )ِ)
 (ْٗٗ/  َُ( النجم الوىاج )ّ)
 (ََْ/  ٖ( التهذيب )ْ)
 (ّٓٓ/  ٖ( البياف )ٓ)
 (ِٖٖ/  ِ( حلية العلهاء )ٔ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
( ، ُِّّْ( )ْْٗ/َُ( السػػػػن  الكػػػػربل للبيهقػػػػي  ُب كتػػػػاب : الػػػػوالء ، بػػػػاب : نػػػػ  أعتػػػػق ٩بلوكػػػػان لػػػػو )ٖ)

 ( َُُ/ٔكصححو األلباين ُب إركاء الغليل ) 
 ( ياقط ن  ج ٗ)
 (ٕٖٔ( كفاية اال)تصار )ََُٔ( فتح الرٞب  )َُ)
 (ُْٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّٕٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ْٗٗ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
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( للهعتق اب  ّ( أم : يثبت لغّبىا ، فإف كاف /)ِ)و )ال( ترث امراة بوالء ( : ) قولو
كبنت كأـ كأب أك أخ كأ)ت كرث الذكور دكف اإلناث للحديث السابق فإف النسب 

 .(ْللعصبات كالنساء ليسوا بعصبات )
لتهم كها ( ألف نعهة إعتاقها مشٔ)( وعتقائو ( ٘إال من عتيقها وأوالده /): )قولو

 (. ٕمشلت العتيق فتبعوه ُب الوالء )
فإن عتق عليها أبوىا ثم أعتق عبدا فمات بعد موت األب ببل وارث فمالو : ) قولو

، ( ، كىذا إذا مل يك  لؤلب عصبةٗ، بل ألهنا نعتقة ا٤بعتق)( ال ألهنا بنت نعتقوٖ( ) للبنت
 (.َُتق يتأ)ر ع  عصبة النسب )؛ ألف نعتق ا٤بعاف فهّباث العتيق لو كال ريء ٥بافإف ك

( ، فإذا أعتق ُِ: ُب الدرجة كالقرب)( أمُُ)والوالء ألعلى العصبات ( : ) قولو
الء أل)يو كإف  عبدا كنات ع  اثنْب فوالء العتيق ٥بها ، فإذا نات أحدٮبا ع  اب  يكوف الو 

 . يرث عتيقووقت ككرثو اب  اب  فبل ؛ ألنو لو قدر نوت ا٤بعتق ُب ذلك الكاف نّباثو البنو
( ُْ)فبل والء عليو إال لمعتقو وعصبتو ( : فعتق ) ( أمُّ) ومن مسو رق (: ) قولو

، فإف نعهة ن  أعتقو عليو أعظم ن  نعهة ن  أعتق بعض : ال كالء عليو ٤بعتق األصوؿأم
                                 

 ( ّْٗ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُ) =
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 / أ [ ن  ج َّٓ( ]ّ)
 (ّٓٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ٓٗٓ/  ْ( الديباج )ْ)
 / أ [ ن  ب ِِٓ( ]ٓ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٕ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ّٖٓ/  ْ كعهّبة )( حاريتا قليويبّْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ٕٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕٕٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ّٗٔ/  ِ( حارية البيجورم )ُٓٗ/  ِ( السلسلة )ُِ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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أصولو ، كألف ا٤بباررة أقول ، كىذا يستثُب ن  ايَبياؿ الوالء على أكالد العتيق 
: ن  أبوه حر أصلي ال يثبت الوالء عليو ٤بوايل ( صورة أ)رلِتثُب الرافعي)، كاي(ُكأحفاده)

، أنا عكسو كهعتق تزكج ٕبرة أصلية فاألصح ثبوت ـ على األصح: ألف االنتساب لؤلباأل
 . األبالوالء ٤بوايل
( ألنو ا٤بنعم عليو ّ)ولو نكح عبد معتقة فأتت بولد فوالؤه لموالي األم ( : ) قولو
( أم ٔ)إلى مواليو ( ( أم : الوالء ) ٓ)فإن أعتق األب انجر ( ( ) ْإعتاؽ أنو)فإنو عتق ب

نوايل األب ؛ ألف الوالء فرع النسب كالنسب إىل اآلباء دكف األنهات ، كإ٭با يثبت ٤بوايل 
( ، ركم ذلك ع  عهر كعثهاف ٕاألـ لعدنو ن  جهة األب ، فإذا أنك  عاد إىل نوضعو)

( أحد ُُ( االتفاؽ قاؿ : ) كمل يصر)َُ( ، ك٥بذا حكى اإلناـ)ٗ()ٖكعلي )كال ٨بالف ٥بم()
( : ) قولنا ُِإىل كوف الوالء نشَبكا بْب نوايل األب كنوايل األـ ( كقاؿ القاضي أبو الطيب)

( األـ كيثبت كالء )نوايل ( ُّ: ينجر ٦باز ، فإف الوالء مل ينجر كإ٭با يبطل كالء )نوايل()
 .( األب (ُْ)

                                 
 (ُٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 (ّٕٖ/  ُّ( العزيز )ِ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِْٗ/  ُ( اإلقناع الب  ا٤بنذر )ْ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ِٔٗ/  ِ( فتح الوىاب )ُِٕ( ا٣ببلصة )ٕ)
 ( ُب ج : ك ال ٨بالفة ٥بمٖ)
 ( ّٖٖ/  ْ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ٗ)
 (ِٖٓ/  ُٗا٤بطلب ) ( هنايةَُ)
 ( ُب ب : كمل يصرح ُُ)
 (ُٖٖ( التعليقة الكربل )ُِ)
 ( ياقط ن  بُّ)
 ( ياقط ن  بُْ)
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( أم : ن  نوايل ُ)األب رقيقا وعتق الجد انجر إلى مواليو (  فلو مات: ) قولو
( ) ِ)فلو أعتق الجد واألب رقيق انجر ( األـ إىل نوايل ا١بد ؛ ألنو كاألب ُب النسب ) 

فإن أعتق األب بعده انجر ( ٤با يبق ، كعلى ىذا ) ْ( إىل نوايل ا١بد على األصح)ّأم ()
فإذا أعتق كاف  ؛ ألف نوايل ا١بد إ٭با جركه لرؽ األب : إىل نوايل األب( أمٓ)إلى مواليو ( 

، كإذا انقرض نوايل األب ال يعود ٤بوايل ا١بد كال األـ ؛ بل يبقى لبيت نواله أكىل با١بر
 (.ٔا٤باؿ)

( ٕ( ) وقيل : يبقى لموالي األم حتى يموت األب فينجر إلى موالي الجد: )قولو 
( ينجر إىل نوايل األب لو نات األب بعد ٖ)ال() يعِب كعلى القوؿ بأف كالء ا١بد إذا أعتق

( كصحح ٗعتق ا١بد ففي ا٪براره إىل نوايل ا١بد كجهاف قطع البغوم باال٪برار كقواه ا٤بصنف)
األـ ، كا٤براد با١بد أبو األب فإف الوالء  ال ينجر ن   نعتق رار( عدـ اال٪بَُالشيخ أبو علي)

 .إىل نعتق أيب األـ ببل )بلؼ
) ( أم : الذم ثبت عليو الوالء ٤بوايل أبيو لرؽ أبيو ُُ( ) ملك ىذا الولد وإن: ) قولو

وكذا وال ( ) ُْ( ُب احملرر)ُّ( أم ببل )بلؼ كها )قالو()ُِ( ) أباه جر والء إخوتو إليو
                                 

 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 (ّٗٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّٗٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٔٗ/  ٖية احملتاج )( هنأ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 (ُِٕ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ُُٕ/  ُِ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ياقط ن  ج ُّ)
 (َِٓ( احملرر )ُْ)
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( أم : كها لو أعتق غّبه ، كالثاين : ينجر كيسقط كيصّب كحر ال ُ)نفسو في األصح ( 
( بل يبقى ٤بوايل ّ)ح المنصوص ال يجره واهلل أعلم ( قلت األص( ) ِكالء عليو أصبل)

األـ ؛ ألنو لو جره لثبت لو على نفسو كال ٲبك  أف يكوف على نفسو كال كإذا تعذر ا١بر 
، كيياقو يفهم أف نراده بإ)وتو أرقاؤه ، كقاؿ الشيخ إبراىيم  ا٤بركذم (ْبقي ُب نوضعو )

 (.ٓن  أنو أك ن  نعتقة أ)رل )كاهلل أعلم () ُب تعليقو : ا٤براد كوهنم ن  أبيو يوا كانوا

 كتاب التذتري
لذلك ٠بي : عتق العبد ع  دبر ا٢بياة ك (، كررعأ: النظر ُب عواقب األنور)ىو لغة

( ككاف ٗ( كقيل إنو دبر أنر حياتو بايتخدانو كآ)رتو بعتقو)ٖ( /)ٕ؛ ألف ا٤بوت دبر ا٢بياة)بو
( كنقل اب  ُُ: بل ىو حكم نبتدأ حكاه ا٤باكردم)ل(، كقيَُنعركفا ُب ا١باىلية فأقره الشرع)

( أف رجبل دبر غبلنا لو يل لو ُّ، كُب الصحيحْب)(ُِا٤بنذر كغّبه اإلٝباع على ) جوازه)
( ُ: " ن  يشَبم نِب ؟ " فارَباه نعيم ب  النحاـ)(ُٓ(  ( )ُْ/) ناؿ غّبه فقاؿ النيب 

                                 
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َِٕ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ِٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِ)
 (َٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّٕٓ/  ْ( الديباج )ُُٕ/  ّ( األنوار )ْ)
 ( ياقط ن  ب ك جٓ)
 (ََُ( ا٤بصباح ا٤بنّب )ِّٕ/  ْ( لساف العرب )ٔ)
 (ِٓٗ( ٙبفة الطبلب )َْٗ( غاية البياف )ٕ)
 / ب [ ن  ج  َّٓ( ]ٖ)
 ( َّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْْٓالعايل )( ا٤بطلب ٗ)
 (ْٗٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ّٕٗ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (َُُ/ ُٖ( ا٢باكم )ُُ)
 (ُُٓ( اإلٝباع )ِٓ/ ٕ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُِ)
( كصػحيح نسػلم كتػاب ُٕٔٔ( )ُْٔ/  ٖ( صحيح البخارم كتػاب كفػارات األٲبػاف بػاب عتػق ا٤بػدبر )ُّ)

 (ٕٗٗ( )ُِٖٗ/  ّألٲباف باب جواز بيع ا٤بدبر  )ا
 / ب [ ن  أ ُْٗ( ]ُْ)
 (  ياقط ن  بُٓ)
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 . (ِى اهلل عليو كيلم على التدبّب)، كُب ذلك تقرير النيب صلبثهاف نا ة درىم فدفعها إليو
صريحو أنت حر بعد موتي أو إذا مت أو متى مت فأنت حر أو أعتقتك : )  قولو
( لك  عبارتو تقتضي ْ( ألف ىذه األلفاظ ال احتهاؿ فيها كىو رأف الصريح)ّ( ) بعد موتي

و ذلك : حررتك بعد نوٌب أك إذا نت فأنت عتيق ك٫ب( قاؿٓا٢بصر كليس كذلك فإنو )لو()
( ُب قولو : ٕ( ، كنازع البلقيِب)٩ٔبا يؤدم ا٤بقصود كاف تدبّبا فلو قاؿ نثل كذا كاف أكىل )

أعتقتك بعد نوٌب أك حررتك بعد نوت بأف الفعل ا٤باضي ال يكوف ُب جواب الشرط كنا 
ه ؛ ألنو بعد نوتو ال ٲبلك إعتاؽ عبده ، كأيدننزلتو إال كعدا ال جوابا الزنا، كألنو ٧باؿ نزؿ

تك كاف كعدا كال يلزنو أف : إف أعطيتِب ألف درىم طلق( على أنو لو قاؿٖبنص الشافعي)
 .يطلقها

، ( ىو ا٤بنصوص ىناٗ)وكذا دبرتك أو أنت مدبر على المذىب ( : ) وقول
تك على كذا أنو ال يكفي حٌب يقوؿ: فإذا أديت فأنت حر، أك : كاتب( ُب قولوَُكنص)
( كالفرؽ رهرة التدبّب كال يعرؼ نعُب ُِا٤بذىب تقرير النصْب)( ك ُُ، فقيل قوالف فيهها)ينويو

                                 

( نعػػيم بػػ  عبػػد اهلل بػػ  أيػػيد القررػػي العػػدكم ا٤بعػػركؼ بالنحػػاـ قيػػل :٠بػػي بػػذلك ألف النػػيب صػػلى اهلل عليػػو ُ) =
و ، ) ت : كيلم قاؿ لو : د)لت ا١بنة فسهعت فيها ٫بهة ن  نعػيم ، أيػلم قػدٲبا ككػاف نػ  يػادات قونػ

 (ُّْ/  ُ( يّب أعبلـ النببلء )ُّٔ/ ٔاإلصابة )ك  ،(َُٖٓ/ ْ:  االيتيعاب )ترٝبتو ُبىػ ( .  ُٓ
 (َُٔ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ْْٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٗٔ - ٖٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (  ياقط ن  ب ٓ)
 (ْٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُٔٔ( العجاب )ٔ)
 (ُْٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٕ)
 ( ُِٓ/ ٔ( األـ )ٖ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّْٕ/ ٗ( األـ )َُ)
 (ُٕٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُ)
 (َّْ/  ِ( االنتصار )َّٖ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
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 ( .ّ( نواه فبل )بلؼ )ِ( ، كا٣ببلؼ حيث مل ينو العتق فإف /)ُالكتابة إال ا٣بواص )
ألنو نوع  :( أمْ( ) ويصح بكناية عتق مع نية كخليت سبيلك بعد موتي: ) قولو

( ٓيب أك نالك نفسك ك٫بو ذلك )، كنثلو إذا نت فأنت حر أك نسن  العتق فد)لتو كناية
كنقتضى تعبّبه أنو ال يصح إال بكنايات اإلعتاؽ كليس كذلك فإنو يصح بلفظ التحبيس نع 

 .(ٔنية التدبّب)
كأن مت في ىذا الشهر أو المرض فأنت : التدبّب نقيدا ) ( أمٕ)ويجوز ( قولو ) 

، فإف كجدت الصفة  ( أم : قيايا على ا٤بطلق كىو تعليقو على ا٤بوت ببل ررطٖ)حر (
ا٤بقيد إال ُب ريء ( ، قاؿ ُب االيتقصاء : ) كا٢بكم ُب ا٤بطلق كٗكنات عتق كإال فبل )

د با٤بوت على الصفة الٍب ، كىو أف العتق يقع ُب ا٤بطلق با٤برض على اإلطبلؽ كُب ا٤بقيكاحد
لو قاؿ ( : ) أنو ُُ( ع  نصو ُب البويطي)َُ، ىذا ىو ا٤بشهور ، كحكى الركياين)ذكرىا (

نو ( يفره كاف حرا لكُِإف نت ُب نرضي ىذا أك ُب يفرم ىذا فهات ُب نرضو أك )ُب()
: ) كعلى ىذا فحقيقة التدبّب تعليق العتق ٗبطلق ا٤بوت كصية كليس بتدبّب (، قاؿ الزركشي

كال ينقسم إىل نطلق كنقيد ، كفا دة ا٣ببلؼ تظهر ُب الرجوع فإف قلنا : ليس بتدبّب مل 
 .عنو إال بإ)راجو ع  نلكو (رجوعو يصح 

                                 
 (ِّٔ/  ٖلسراج على نكت ا٤بنهاج )( اَِٖ( التعليقة الكربل )ُ)
 / ب [ ن  ب ِِٓ( ]ِ)
 (ٖٗٓ/  ْ( الديباج )ٖ/  ِ( ا٤بهذب )ّ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٕٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُّّٓ/  ّ( اإليعاد )ٓ)
 (َّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُٗٓلبْب )( ننهاج الطاٖ)
 (ّٕٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ّْٖ/  ّ( فتح ا١بواد )ٗ)
 ( ِْٔ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ُُٗٓ - ُُٖٓ( ٨بتصر البويطي )ُُ)
 (  ياقط ن  بُِ)
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؛ ألنو ( أمِ)كأن دخلت فأنت حر بعد موتي (   : بشرط )أم (ُ)ومعلقا ( : ) قولو
 .(ّدا ر بْب أف يكوف كصية أك عتقا بصفة ، ككل ننهها يقبل التعليق )

 ندبرا نا ( أم ؛ ألنو ال يصّبْفبل ( ) فإن وجدت الصفة ومات عتق وإال: ) قولو
: ) نقتضاه أنو قبل الد)وؿ غّب ندبر كأف (ٓ، كقاؿ اإلناـ البلقيِب)كشيمل يد)ل قالو الزر 

، كذلك يقتضي أنو ال ٯبوز الرجوع فيو قوال كاحدا كىو نردكد ، ففي وجود تعليق غّب تدبّبا٤ب
( كالتعليق ال ٖ( التدبّب ؛ )ألف ىذا تعليق للتدبّب()ٕ( )ُب()ٔجواز الرجوع عنو بالقوؿ قوالف)

 يز (.يزيد على التنج
( أم : كسا ر الصفات ا٤بعلق عليها ٗ)ويشترط الدخول قبل موت السيد ( : ) قولو

 ( .َُ، فإف نات السيد قبل الد)وؿ فبل تدبّب كلغا التعليق )
( ُُ( ) اشترط دخولو بعد الموت فإن قال : إن مت ثم دخلت فأنت حر: ) قولو

( كتعبّبه بثم ُِتو مل يعتق): عهبل بقضية اللفظ ن  الَبتيب ُب ذلك فلو د)ل قبل نو أم
( ُْ( ترتيب الد)وؿ ، لك  قاؿ الرافعي)ُّيقتضي أنو لو أتى بالواك مل يشَبط فيو /)

                                 
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َّٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕٖٔ( البسيط )ّ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٖٓ/ ّر الفتاكل )( ٙبريٓ)
 ( ُب ج : القوالفٔ)
 (  ياقط ن  جٕ)
 (  ياقط ن  ب ٖ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٗٗٓ/  ْ( الديباج )ُّْ/  ِ( االنتصار )َُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُٖٔ( العجاب )ُِ)
 / أ [ ن  ج َّٔ( ]ُّ)
 ( َُْ-َْٗ/ ُّ( العزيز )ُْ)
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( االرَباط أيضا إال أف يريد الد)وؿ قبلو قاؿ الزركشي : ) ِ( نقبل ع  البغوم)ُكالنوكم)
 .الصواب نا اقتضتو عبارة ا٤بصنف (ك 

( كال يشَبط فيو ْ)على التراخي ( ت ) : الد)وؿ بعد ا٤بو أم (ّ)وىو ( : ) قولو
( أم : ليس ٔ)وليس للوارث بيعو قبل الدخول ( ( ) ٓا٤ببادرة أم ؛ ألف ٍب تقتضي ذلك )

لو إبطاؿ تعليق ا٤بيت كإف كاف للهيت أف يبطلو كها لو أكصى لرجل بشيء كنات ليس 
حيح ،  )كقيل ( : ) ىذا ىو الص(، قاؿ الزركشيٕللوارث بيعو كإف كاف للهوصي أف يبيعو)

؛ ألف أحد ررطي العتق مل يوجد ، كُب ذلك ضرر على الوارث الييها إذا كاف (: لو بيعوٖ)
ال فكل تصرؼ يزيل ا٤بلك ُب عاجزا ال ننفعة فيو فيصّب كبل عليو ، كذكر البيع نثاؿ كإ

لي ، كفهم ننو أنو ليس للوارث ننعو ن  الد)وؿ ، كذكر اب  أيب الدـ أف الشيخ أبا عنعناه
 ( ( .ٗحكى فيو كجهْب)

( فللوارث استخدامو في الشهر : إذا مت ومضى شهر فأنت حرولو قال: ) قولو
 .(ُُ: ك٫بوه ٩با ال يزيل ا٤بلك كإجارتو لبقا و على نلكو)( أمَُ)

( ، كمل يذكر حكهو ُّ( ٤با يبق أنو ليس لو إبطاؿ تعليق ا٤بورث)ُِ)ال بيعو ( : ) قولو

                                 
 (ُٕٖ/ ُِة الطالبْب )( ركضُ)
 (َْٕ/ ٖ(  التهذيب )ِ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )َٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٓ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٕٔٔ - ٕٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّّٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 ( ُب ب : فقيلٖ)
 (ُّٓ/  َُواٮبا : أنو يعتق بكل نا يزيل ا٤بلك . النجم الوىاج )( أقٗ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ََٔ/  ْ( الديباج )َْٗ( غاية البياف )ُُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِّٖ/  َُ( حواري الشركاين )َُٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُّ)
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 (.ُو يعتق بعد نوتو بشهر ٍب الراجح أنو يعتق بالصفة ال بالتدبّب )بالنسبة إىل ا٤بعتق كىو أن
: إن شئت فأنت مدبر أو أنت حر بعد موتي إن شئت اشترطت ولو قال: ) قولو

: باللفظ ؛ ألف ا٣بطاب يقتضي جوابا ُب ا٢باؿ كالبيع ، كألنو  ( أمِ( ) المشيئة متصلة
: ال تشَبط ا٤بشياة على الفور (، كقيلْاؿ)( يفتقر إىل القبوؿ ُب ا٢بّكالتهليك )كالتهليك()

: )ينظر (ٔ، قاؿ ُب الركضة)(ٓألنو تعليق ٦برد كإ٭با يقتضي الفور ا١بواب ا٤بعلق با٤بعاكضة)
، أك اقتصر على قولو: إف وت: أنت حر بعد نوٌب إف رات بعد ا٤ب، فإف قاؿُب لفظ التعليق

: ال يشَبط الفور بعد ا٤بوت (ٖيل)( كالغزإ، فقاؿ اإلناـ)، كقاؿ: أردت بعد ا٤بوترات
( كغّبه كجهاف ُب الفور فيها لو قاؿ إذا نت َُ، كُب التهذيب)( ا٣ببلؼ فيوٗكنفى اإلناـ)

، فاألصح ارَباط ، كلو قاؿ : إذا نت فشات فأنت حركرات بعد نوٌب كالصورة كالصورة 
٤بصنف يقتضي أف : ) كتصوير ا؛ ألف الفاء للتعقيب(، قاؿ الزركشيياة با٤بوتاتصاؿ ا٤بش

اء زيد ، قاؿ الصيهرم ارَباط الفورية إذا أضاؼ ا٤بشياة للعبد فلو قاؿ إف راء زيد أك إذا ر
: مل يشَبط الفور بل نٌب راء ُب حياة السيد صار ندبرا ؛ ألف ذلك ُب حيز ُب اإليضاح

 .( (ُُالعتق بالصفات فهو كتعليقو بد)وؿ الدار ، كبو جـز ا٤باكردم )
؛ ألف نٌب نوضوعة م: ببل )بلؼ( أُِ): متى شئت فللتراخي (قالفإن : ) قولو

                                 
 (ّٗٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ْٓٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 (ٕٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ْ)
 (ّْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (َُٗ-ُٖٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 (ُّٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٕ)
 (ْٔٗ/ ٕ( الوييط )ٖ)
 (ُّٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (َْٖ/ ٖ( التهذيب )َُ)
 (َُٖ/ ُٖ( ا٢باكم )ُُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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( ، كإطبلقو الَبا)ي نقيد ٕبياة السيد فبل تكفي ا٤بشياة ُللزناف فايتول فيها ٝبيع األزناف)
 ( كغّبٮبا .ّ( /)ِبعد نوتو صرح بو القاضياف ا٢بسْب كا٤باكردم)

( أم : أنا ْ)ى يموتا ( : إذا متنا فأنت حر لم يعتق حتولو قاال لعبدىما: ) قولو
فهو عتق نعلق ال ( ٍب إف ناتا نعا ٓ؛ ألنو نعلق بصفتْب فبل يعتق حٌب يوجدا )عا أك نرتبان

كإف ناتا  (ٔ؛ ألنو نعلق ٗبوتو كنوت غّبه كالتدبّب تعليقو ٗبوت نفسو )تدبّب على األصح
ندبرا لتعلق العتق ( أنو ٗبوت األكؿ صار نصيب الثاين ٕ، كالصحيح /)نرتبا فقيل: ال تدبّب

( : ) ال فرؽ بْب أف يتفق ٗ( كظاىر عبارتو اعتبار قو٥بها نعا ، كقاؿ ا٤باكردم)ٖٗبوتو )
الشريكاف على القوؿ دفعو أك يتقدـ قوؿ أحدٮبا) على قوؿ اآل)ر ، بل ال يشَبط قوؿ 

( ، فإف تقدـ نوتو عتق نصيبو َُاآل)ر فه  انفرد بالقوؿ عتقت حصتو ٗبوت أحدٮبا()
  .وصية كإف تأ)ر بالتدبّب (بال

( ألف با٤بوت تعلق للعبد ُُ)فإن مات أحدىما فليس لوارثو بيع نصيبو ( : ) قولو
الثاين أنا بعده فيصّب حرا  ( كالصورة قبل نوتُّ( ينتظر فبل ٯبوز إبطالو عليو )ُِحق)
، (ُْ)، كافهم ننعو ن  البيع أف لو التصرؼ ٗبا ال يزيل ا٤بلك كااليتخداـ كاإلجارة قطعا

                                 
 (ُٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِٕٗ/  ِ( فتح الوىاب )ُ)
 (َُٕ/ ُٖ( ا٢باكم )ِ)
 / أ [ ن  ب ِّٓ( ]ّ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ّٗٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ّْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 (ِْْ/  ْ( التدريب )ِّْ/  ِ( االنتصار )ٔ)
 / أ [ ن  أ َِْ( ]ٕ)
 (ُِّ/  ٓ( الغرر البهية )ّٖٗ( الشانل )ٖ)
 (َُُ/ ُٖ( ا٢باكم )ٗ)
 ( ياقط ن  بَُ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ج: حٌبُِ)
 (َُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّ)
 (ّّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْ)
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كاألصح أف كسبو بْب نوت الشريكْب للوارث )اصة ، كيصّب نصيب الشريك ا٢بي ندبرا ؛ 
 (.ُألف عتق نصيبو اآلف نتعلق ٗبوتو كحده  )

( ْ( أم : لعدـ أىليتهها)ّ)وال يصح تدبير مجنون وصبي ال يميز ( : ) (ِ]قولو[)
اؿ اإلفاقة صح ُب قالو ُب ( ا٤بطبق ، فلو كاف نتقطعا كدبر ُب حٔ( /)ٓ، كىذا ُب ا١بنوف)

 .(ٕالبحر )
( ، ٗ( ألنو تصرؼ ُب ا٤باؿ فلم يصح كالبيع)ٖ)وكذا مميز في األظهر ( : ) قولو

؛ ألف ا٢بجر عليو ٤بصلحتو كا٤بصلحة ىنا ُب جوازه ؛ ألنو إف عاش مل يلزنو كإف كالثاين يصح
٤بسألة با٤براىق ، ( كصور اُُ( كا)تاره الشيخ أبو حاند كاتباعو )َُنات حصل لو الثواب)

: ) ا٤بعتهد ُب التهييز كونو اب  يبع ينْب كىي الٍب (ُّ، كُب التحرير)(ُِكصححو الفارقي)
 .تربه احملدثوف كىو أربع أك ٟبس (يؤنر فيها بالصبلة كٱبّب بْب األبوي  ال نا يع

؛ ألنو نكلف كلو قوؿ فأربو : على ا٤بذىب( أمُْ)ويصح من سفيو ( : ) قولو

                                 
 (ُُٗٔ( العجاب )ُ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةِ)
 (ُٗٓ )( ننهاج الطالبْبّ)
 (َُٔ/  ْ( الديباج )ِٖٖ( البسيط )ْ)
 ( ُب ج : اجملنوفٓ)
 / ب [ ن  ج َّٔ( ] ٔ)
 (ِٓٔ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ٕ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُْٕ( ٨بتصر ا٤بزين )ٗ)
 (ُّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٕ( الشانل )َُ)
 (ّْٖ/  ٖف )( البيآِْ( التعليقة الكربل )ُُ)
( ا٢بسػػ  بػػ  إبػػراىيم بػػ  برىػػوف أبػػو علػػي الفػػارقي ، كػػاف إنانػػا زاىػػدا كرعػػا قا هػػا بػػا٢بق تػػوىل القضػػاء ، لػػو ُِ)

( طبقػػات الشػػافعية ٕٓ/  ٕىػػػ ( .ترٝبتػػو ُب : طبقػػات الشػػافعية الكػػربل ) ِٖٓ) ت :  الفتػػاكل اجملهوعػػة
 (َُّ/  ُالب  قاضي رهبة )

 (ُٕٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُّ)
 (ُٗٓننهاج الطالبْب ) (ُْ)
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، كىذا ُب احملجور عليو ، أنا ن  طرأ يفهو (ِ( كقيل : قوالف كالصيب)ُؽ)النكاح كالطبل
 ( فلهذا مل يقيد ا٤بصنف باحملجور .ّبعد ررده كمل ٰبجر عليو فتصرفو نافذ على األصح)

ٱ: حربيا كاف أك ذنيا ؛ ألنو صحيح ا٤بلك قاؿ تعاىل :( أمْ( ) وكافر أصلي: ) قولو

زاب:  َّ ين ىن  نن من ُّٱ كرثكم أرضهم كديارىم كأ {،٧٢األح
؛ ألنو عقد يفضي للعتق ، كإذا ثبت ا٤بلك صح تدبّبهنلك فأضافها إليهم إضافة }كأنوا٥بم 

 (.ٓكعقودىم جا زة )

ف قلنا : باؽ صح تدبّبه : إ( أمٔ( ) وتدبير المرتد يبنى على أقوال ملكو: ) قولو
 ( .ٖم بأف صحتو كإال فبل ): نوقوؼ فتدبّبه نوقوؼ إف أيل(، كإف قلنإ: زاؿ فبل )كإف قلنا

( ألف الردة تؤثر ُب العقود ٗ)ولو دبر ثم ارتد لم يبطل على المذىب ( : ) قولو
ا٤بستقبلة دكف ا٤باضية بدليل أنو ال يفسد البيع كا٥ببة السابقاف عليها ، كعلى إذا نات نرتدا 

تو ككاف ن  الثلث : يبطل قطعا ؛ ألنو لو بقي لعتق ٗبو ( كالثانيةَُعتق العبد صيانة ٢بقو )
( ، كالثالثة : البناء على ُُكنا نفد ن  الثلث ارَبط فيو بقاء الثلثْب للورثة ، كىذا ضعيف )

 ( .ُِأقواؿ ا٤بلك )
: تدبّبه كإف صار دنو نهدرا لبقاء ا٤بلك ( أمُّ)ولو ارتد المدبر لم يبطل ( : ) قولو

                                 
 (َُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َّْ/  ِ( االنتصار )ُ)
 (ُٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ّٓٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ُُّٓ/  ّ( اإليعاد )ُُِٖ( العجاب )ّ)
 (ُٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ََْ/  ٖ( هناية احملتاج )ِّّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٓ)
 (ُٗٓلطالبْب )( ننهاج أ)
 (ٕٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ/  ِ( ا٤بهذب )ٕ)
 (َْْ/  ْ( التدريب )ْٕٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٖ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َُٔ/  ْ( الديباج )ُّْ/  ٖ( التهذيب )َُ)
 (ْٔ/  ٕ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ْٖٗ/  ٕ( الوييط )ُُ)
 (ٕٔٓ/  ْاحملتاج )( بداية ّٔٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ُِ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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فسيب فهو على تدبّبه كال ٯبوز  ( كلو التحق بدار ا٢بربُفيو فلو نات السيد قبل قتلو عتق )
 ( .ِايَبقاقو )

: يواء دبره ُب دار ا٢برب أك ( أمْ)( (ّولحربي حمل مدبره إلى دارىم)قولو : ) 
( ؛ ألف األحكاـ باقية ُب ا٤بدبر كٯبوز لو إبطاؿ نا أثبتو لو ، كلو ٓاإليبلـ كها قالو ا٤باكردم)

، (ٔييده أجرب على العود نعو ُب ا٢باؿ ) انتنع ا٤بدبر ن  الرجوع نعو لابل يسَبؽ بعد نوت
كىكذا حكم نستولدتو ٖببلؼ ا٤بكاتب فإنو ُب حكم ا٣بارج ع  نلكو كقيد ُب الركضة 

( فإنو ٲبنع ن  ٖ( ا٤بدبر كا٤بستولدة بالكافري   كأراد األصليْب ليخرج ا٤بسلهْب)ٕكأصلها)
 .(ٗٞبلهها لبقاء علقة اإليبلـ )

( ألف التدبّب ال َُ( ) مسلم فدبره نقض وبيع عليوولو كان لكافر عبد : ) قولو
، ) كنراده إذا قلنا : التدبّب كصية نقض عليو كإف جعلناه (ُُيزيل ا٤بلك كال ٲبنع ن  البيع )

تعليقا بصفة بيع عليو ، كاألكىل أف يكوف على التقدمي كالتأ)ّب فإف الواك ليست للَبتيب 
 الو الزركشي .كالتقدير بيع عليو كنقض تدبّبه بالبيع ( ق

ولو دبر كافر كافرا فأسلم ولم يرجع السيد في التدبير نزع من يد سيده ( : ) ولوق
: دفعا للذؿ كٯبعل ُب يد عدؿ كال يباع ، بل يبقى ندبرا ٤با فيو ن  نصلحة ( أمُِ)

                                 
 (ِٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )َُْ/  ٖ( البياف )ُ)
 (ُٔٓ - ُٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ّٖٗ - ّٕٗ( الشانل )ِ)
 (  ُب ب : دراىمّ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُّْ/ ُٖ( ا٢باكم )ٓ)
 (ّْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ُّٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 : ا٤بسلهاف .(  ُب النسخ الثبلثٖ)
 (ْٕٔ/  ْ( حارية الرنلي )ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ّٖٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُٖ/  ِ( حلية العلهاء )ُُ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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 ( .ّ( كقضية تعبّبه جواز الرجوع فيو بالقوؿ لكنو ٩بتنع على األصح )ِ( )ُ)العتق()
( أم : إىل ييده كينفق عليو ننو ، كإف مل يك  لو  ْ)كسبو إليو (   وصرف: ) قولو

 (.ٓكسب أنفق عليو لبقاء نلكو )
؛ ألف العبد ا٤بسلم ال يقر ُب يد الكافر كينقض التدبّب (ٔ): يباع ( وفي قول: ) قولو

( ُب إيضاح ا١باجرني كصححو الفارقي كاب  أيب ٖ: ) إنو األصح)( قاؿ الزركشيٕ)
، كال يقول الفرؽ بْب التدبّب السابق لئليبلـ كالبلحق بعده (  و ا٤بختار( كىٗعصركف)
 .(ُِ( عها إذا رجع فإنو يباع قطعا لبطبلف التدبّب  /)ُُ) ولم يرجع (: ) بقولو َُكاحَبز /
؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كيلم  ( أم: ببل )بلؼُّ)ولو بيع المدبر ( : ) قولو

يزيل ا٤بلك كالصداؽ كا٣بلع كا٥ببة ا٤بقبوضة ، فإف مل  ، كُب نعُب البيع كل تصرؼ(ُْباعو)
 .(ُٓيقبض مل يبطل التدبّب على األصح )

: كها لو علق ٗبوت الغّب كألنو ال ٰبتاج ( أمُٔ)والتدبير تعليق عتق بصفة ( : ) قولو

                                 
 (  ياقط ن  جُ)
 (ِْٓ/  ْلتجريد )( أْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ٖٗٔ( كفاية األ)يار )ّ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُُٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ُُِٖ( العجاب )ٓ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ّٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (  ُب ج : الصحيحٖ)
 (ّْٔ/  ِ( االنتصار )ٗ)
 / أ [ ن  ج َّٕ( ]َُ)
 (ِٗٓالطالبْب )( ننهاج ُُ)
 / ب [ ن  ب ِّٓ( ]ُِ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ُْ)
 (ْٓٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ٕٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٓ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
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، كىذا نا عليو األكثركف كىو ا٤بنصوص ُب أكثر  (ُإىل إحداث صفة أك قبوؿ بعد ا٤بوت)
: للعبد بالعتق نظرا إىل اعتباره ن  الثلث ، كىو ( أمِ( ) وفي قول وصيةة ) كتبو ا١بديد

( ا١بـز بو ، كال فرؽ ْ( كحكى ُب ا٤بطلب ُب باب الوصية ع  األـ)ّا٤بنصوص ُب البويطي)
 ( .  ُٓب جرياف القولْب بْب التدبّب ا٤بقيد كا٤بعلق على أصح الطريقْب )

( أم : إذا قلنا : ٔ)تدبير على المذىب ( فلو باعو ثم ملكو لم يعد ال: ) قولو
( ، كأنا إف قلنا : تعليق عتق فعلى ٕكصية كها لو أكصى بشيء كباعو ٍب عاد إىل نلكو )

أف ا٤بذىب أنو : ) فحصل (ٗ( قاؿ ُب الركضة)ٖا٣ببلؼ ُب عود ا٢بنث كاألظهر أنو ال يعود)
 .ال يعود التدبّب (

: ختو نقضتو رجعت فيو صح إن قلنافسولو رجع عنو بقول كأبطلتو  : ) قولو
: كإف ( أمُِ( ) وإال فبل( ) ُُ: كها يصح الرجوع ع  الوصية بذلك)( أمَُ( ) وصية
( ، ككل نا ُّ: تعليق عتق فبل يصح بالقوؿ كإ٭با يرفع بإزالة نلكو عنو كسا ر التعليقات)قلنا

ارية كال با١بيكوف رجوعا ع  الوصايا فهو ىنا رجوع إال التسرم فإنو رجوع ع  الوصية 
، كنراده بالقوؿ اللفظ أك ا٤بنزؿ (ُْ؛ ألف االيتيبلد تقرير للحرية )يكوف رجوعا ع  التدبّب

                                 
 (ِّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِّ/  ٓ( الغرر البهية )ُ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُُٗٓ - ُُٖٓ( ٨بتصر البويطي )ّ)
 (َّٖ/  ٗ( ك )ِٓٓ/  ٓ( األـ )ْ)
 (ّٕٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ٓ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َُْ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ٕ)
 (ََٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )َُّٔ/  ّ( اإليعاد )ٖ)
 (ُْٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 (ِٗٓننهاج الطالبْب )( َُ)
 (ِْْ/  ْ( التدريب )ُّٗ - َّٗ( الشانل )ُُ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ٖٗٔ( كفاية األ)يار )ََٓ/  ٕ( الوييط )ُّ)
 (ِٖٗ/  ِ( فتح الوىاب )ْٖٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْ)
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، كحذؼ ا٤بصنف (ُننزلتو كإرارة األ)رس ا٤بفهونة فإف مل يفهم مل يصح ننو الرجوع )
 (.ّ: أكلت ٠بكا ٛبرا)( العربِحرؼ العطف كقوؿ بعض /)

( ْ)ح وعتق باألسبق من الموت والصفة ( ولو علق عتق مدبر بصفة ص: ) قولو
؛ ألنو ال يناُب نقصوده فإف الصفة إف تعجلت حصل نقصود التدبّب أم كالتدبّب باؽ ٕبالو

( ا٤بسألة على أف ٔ( كصاحب الكاُب ك)ىريجى اإلناـ )ٓكإف تأ)رت مل ينتظر جـز بو البغوم)
 .أـ ال ؟ إف قلنا: كصية فهو رجوعالتدبّب كصية 
 ( ع  نافعٗ، كقد ركل نالك)(ٖ( ألهنا نلكو كا٤بستولدة)ٕ( ) لو وطئ مدبرةو : ) قولو

اع يول ( اإلٝبُِ( )فيو()ُُ( كاب  ا٤بنذر)َُ، كنقل أٞبد)ع  اب  عهر رضي اهلل عنهها فعلو
 . (ُّ؛ ألهنا ايتقلت ك٥بذا ٲبتنع بيعها )الزىرم، كٱبالف ا٤بكاتبة

ذا جزنوا بو ككأنو تفريع على ، ) ك(ُٓ( أم ع  التدبّب)ُْ)وال يكون رجوعاقولو 
: كصية ا٘بو ا٣ببلؼ فيها إذا كطء كأنزؿ ىل األصح أف التدبّب تعليق عتق بصفة، فإف قلنا

 .كٰبتهل عدـ ٦بياو ( قالو الزركشييكوف رجوعا ؟ 

                                 
 .(ٖٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُّٓ - ُِٓ( األرباه كالنظا ر للسيوطي )ُ)
 .ن  أ / ب [ َِْ( ]ِ)
 .(َِّ/   ِ( ررح اب  عقيل ) ّ)
 .(ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 .(ُُْ/  ٖ( التهذيب )ٓ)
 .(ُّٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 .(ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َُْ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٖٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 .(ُْٖ/ ِ: نس الرجل كليدتو إذا دبرىا )( ا٤بوطأ كتاب ا٤بدبر بابٗ)
 .(ِْٗ/ ُْ( ا٤بغِب )َُ)
 .(ُُٓ( اإلٝباع )ُُ)
 .( ياقط ن  بُِ)
 .(َُُٖ( العجاب )ُّ)
 .(ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 .(ّّٔالسراج الوىاج للغهراكم ) ،(ْٖٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٓ)
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؛ ألف االيتيبلد أقول ( أم: على الصحيحُ)فإن أولدىا بطل تدبيره ( : ) قولو
نو ال ينافيو كيكوف ؛ أل(، كقيل: ال يبطلِنكاح ٗبلك اليهْب)فّبتفع بو األضعف كها يرتفع ال

 .( ك غّبىمٔ( كالركياين)ٓ()ْ( كالطربم)ّ، كا)تاره القضاة ا٤باكردم)لعتقها يبباف
، (ٖ( ألهنا تستحق العتق با٤بوت بسبب أقول )ٕ( ) وال يصح تدبير أم ولد: ) قولو

 (.ٗك يول ىذه الصورة )كليس لنا نا ٲبنع التدبّب فيو نع كجود أىلية ا٤بل
: كها يصح تعليق عتقو على صفة كيكوف ( أمَُ)ويصح تدبير مكاتب ( : ) قولو
، فإف أدل ا٤باؿ قبل نوت السيد عتق كبطل التدبّب كإف مل يؤد (ُِ( نكاتبا )ُُندبرا )ك()

( بقاءىا بعد ا٢برية ٩بتنع ُّحٌب نات السيد عتق إف احتهلو الثلث كبطلت الكتابة ؛ ألف /)
، قالو ة ُب الباقي، فإف أدل قسطها عتقف مل ٰبتهلو عتق بقدر الثلث كبقيت الكتابكإ

: )إ٭با تأٌب على الوجو الضعيف فيها إذا دبر عبدا كباقي نالو ( قاؿ الزركشيُْالرافعي)
؛ ألف كجهاف أصحهها ال يعتق أيضا ، كُب ثلثوق العبد ٗبوتو الحتهاؿ تلف ا٤باؿغا ب ال يعت

 يتنجز العتق ُب ريء تنفيذ التربع قبل تسليط الورثة على الثلثْب كقيايو أف الُب تنجيز العتق 
 . يقدركف على التصرؼ ُب الباقي (؛ ألف الورثة ال يصل إليهم نثبله ألهنم الن  ا٤بكاتب

                                 
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ََٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )ّْٓ/  ِ( االنتصار )ِ)
 (ُِٔ/ ُٖ( ا٢باكم )ّ)
 ُب ب : الطرباين ( ْ)
 (ِّٗ( التعليقة الكربل )ٓ)
 (ِٔٓ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ٔ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُّٓ/  ٓ( الغرر البهية )ّّٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ٖ)
 (َُّٔ/  ّ( اإليعاد )َْْ/  ْ( التدريب )ٗ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (  زيادة ن  بُُ)
 (ُِٖٖ/  ْ)( عجالة احملتاج ُْٕ( اللباب )ُِ)
 / ب [ ن  ج َّٕ( ]ُّ)
 (ِّْ/ ُّ( العزيز )ُْ)
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( ، كُب بطبلف التدبّب هبا ِ( أم : ٤بوافقها ٤بقصود التدبّب )ُ)وكتابة مدبر ( : ) قولو
( كأكرده الشيخ أبو حاند ْ( كحكي ع  نص األـ)ّة بطل أك تعليق فبل)كجهاف إف قلنا كصي

( ٕ: ) يسأؿ ع  كتابتو فإف)(ٔ، كقاؿ القاضي أبو حاند)(ٓكٝباعة فيكوف ندبرا نكاتبا )
 .ف، كإال فهو ندبر نكاتب قطعا (أراد هبا الرجوع ع  التدبّب ففي ارتفاعو القوال

 فصل 
( ألنو ٖ)ثبت للولد حكم التدبير في األظهر ( ) ولدت مدبرة من نكاح أو زنا ال ي

( طردا ك كلد ا٤بستولدة ٗعقد يقبل الرفع فبل يسرم إىل الولد كولد ا٤برىونة )كا٤بوصى هبا()
؛ ألف الولد يتبع أنو (، كالثاين يثبتُِ( كزيادة الركضة)ُُ، كتبع ُب ترجيحو احملرر)(َُعكسا)

، كُب الشرح (ُّذم ىو يبب ا٢برية كا٤بستولدة)ُب الرؽ كا٢برية فيتبعها أيضا ُب التدبّب ال
(: ) ُ(قاؿ اإلناـ)ُٕ(، ك)ُٔ( ترجيحو)ُٓ، كقرر البلقيِب)( أنو أظهر عند أكثرىمُْالصغّب)

                                 
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .(ٕٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َّٔ/  ْ( الديباج )ِ)
 .(ٖٕٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٖ/  ِ( ا٤بهذب )ّ)
 .(ِِّ-ُِّ/ ٗ( األـ )ْ)
 .(َِٓ/  َُ( النجم الوىاج )َْٓ( الشانل )ٓ)
 .(ّٖٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُٔٗ/ ُِ(  ركضة الطالبْب )ٔ)
 .(  ُب ج : فإذإ)
 .(ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 .( ياقط ن  جٗ)
 .(ٗٗٔ - ٖٗٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُْٔ( التنبيو )َُ)
 .(ِِٓ(  احملرر )ُُ)
 .(َِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 .(َْٔ/  ْ( الديباج )ّٕٖ - ّٖٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 .(ُّٖٓ/  ّعاد )( اإليُْ)
 .(ُٖٗ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُٓ)
 .( ُب ج : ترجيحهمُٔ)
 .( يقطت الواك ن  بُٕ)
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، عد التدبّب كانفصل قبل نوت السيد، ك٧بل ا٣ببلؼ نا إذا حدث ب: القطع با٤بنع (األظهر
، (ّ، كفيو كجو بعيد)(ِها)، كذا ُب الركضة كأصلف نات كىو ٞبل عتق نعها ببل )بلؼفإ

( ا٤بعلق عتقها على صفة لو  ْ، ككذا /)الثلث حانبل عتق ننها قدر الثلث فإف مل ٰبتهلها
، فلو ( تصوير ال تقييدٓ) ) من نكاح أو زنا (: حانبل عند كجود الصفة، ) كقولو كانت

نفاه د أك على فراش زكج ك أتت بو ن  كطء ربهة ٕبيث ال يكوف حرا ، أك ن  نكاح فاي
 .(ٔ)اه فحكهو كذلك ( قالو ُب التحرير، كادعت أنو ن  السيد كنفباللعاف

: ( أم: كإف قلنإ)ولو دبر حامبل ثبت لو حكم التدبير على المذىب ( قولو : ) 
، كالطريق الثاين أنو (ٗ()ٖال يعرؼ ا٢بهل كها يد)ل ُب العتق كالبيع ) كإف قلنا ال يعرؼ ()

، كإال ففيو ل يعرؼ ؟ إف قلنا: نعم، كىو األظهر  فهو ندبر ُب أف ا٢بهل ىعلى القولْب
، كإ٭با يعرؼ كونو نوجودا عند التدبّب إذا كلدتو لدكف يتة (َُالقوالف ُب الولد ا٢بادث)

( ، فإف كلدتو ألكثر ن  أربع ينْب ن  كقت التدبّب فهو حادث ، ككذا إف كلدتو ُُأرهر)
، ككلدت لدكف أربع ينْب ن  الفراؽ ا قبل التدبّب، كإف فارقه(٤ُِبا بينهها ك٥با زكج يطأكىا)

؛ ألنو على ، كإ٭با عرب بالثبوت(ُّفاألظهر انو ٯبعل نوجودا يـو التدبّب كها ُب النسب)

                                 

 (ِّٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُ) =
 (َِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ُِٓ/  َُ( كىو : أف ا٢بهل ال يتبعها . النجم الوىاج )ّ)
 / أ [ ن  ب ِْٓ( ]ْ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َِٖ/ ّل )( ٙبرير الفتاك ٔ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( كذا ُب النسخ الثبلث كيبدك أهنا زا دة .ٖ)
 (ٖٓٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٗ)
 (َِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٗٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُ)
 (ّْْ/  ْ( التدريب )ُّٓ/  ٓ( الغرر البهية )ُُ)
 .(ٕٗٔ/  ْاج )( نغِب احملتِّٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُِ)
 .(ُْٓ/  ٖ( التهذيب )ِّٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
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، كنقتضاه صحة ايتثنا و ، كبو صرح (ُيبيل السراية ، كلك  اللفظ يتناكلو كها قالو الرافعي)
، فلو كلدتو بعد نوتو بطل ألف ا٢برة ال نوتو (، كررطا أف تلده قبلّ( كالركياين)ِا٤باكردم)

 تلد إال حرا .
) أو رجع في تدبيرىا دام تدبيره  ُب حياة السيد أم : األـ (ْ)فإن ماتت ( : ) قولو

وقيل : إن ( ) ٔ، ىذا ىو الصحيح)بر عبدي  فهات أحدٮبا أك رجع فيو( كها لو دٓ)( 
يتبعها ُب الرجوع كها يتبعها ُب  ، بل( أم فبل يدـك تدبّبهٕ)رجع وىو متصل فبل ( 

، كا٣ببلؼ إذا أطلق الرجوع فلو قاؿ رجعت (ٗ( ، كفرؽ األكؿ بتغليب ا٢برية فيها)ٖالتدبّب)
، ك٧بلو أيضا إذا مل يرجع بإزالة ا٤بلك فإف رجع (َُع  تدبّبىا دكف تدبّبه داـ فيو قطعا)

( على ُّاعَبض البلقيِب)( ، ك ُِ( نلكو عنو )ُُبذلك كاف رجوعا ع  تدبّب ا٢بهل لزكاؿ /)
األكؿ بأنو إ٭با يكوف إذا رجع بالقوؿ ، كا٤بصنف يصحح أنو ال ٯبوز الرجوع بالقوؿ ، كلو 
رجع ع  تدبّبه قبل االنفصاؿ كجوزنا الرجوع باللفظ ارتفع تدبّبه دكف األـ على 

 .  (ُْالصحيح)

                                 
 (ّْٕ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (ُِٗ/  ُٖ( ا٢باكم ) ِ)
 (َِٔ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ّ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُُٕٓ - ُُْٕ( العجاب )ِٔٗ( ٙبفة الطبلب )ٔ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُّٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّْٔج الوىاج للغهراكم )( السرا ٖ)
 (ٕٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّٕٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٗ)
 (َِْ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 / أ [ ن  ج َّٕ( ]ُُ)
 (َِٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُِ)
 (ُْٕ/ ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّ)
 (ْْٗ/  ٕ( الوييط )َُْ( الشانل )ُْ)
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كهنا ، كال ( كها يصح عتقو دِ( ) صح( أم : ٗبفرده ) ُ)ولو دبر حمبل ( : ) قولو
فإن مات ( ( ) ّيتعدل ذلك إىل األـ ٖببلؼ عكسو ، كألف ا٢بهل تابع فبل يكوف نتبوعا)

 ( ٤با ذكرناه .ٓ)عتق دون األم ( : السيد ) أم( ْ)
: ع  التدبّب ؛ ألف التدبّب ( أمٔ)ولو باعها حامبل صح وكان رجوعا عنو ( : ) قولو

صح ، فإف مل يقصد فاألقصد بالبيع الرجوع(، ) كىذا إذا ٕيبطل كيد)ل ا٢بهل ُب البيع)
، كها لو باع ا٤بدبر ناييا للتدبّب فإنو يصح البيع كالرجوع صحة البيع فيهها كحصوؿ الرجوع

( ُُ( كا١بويِب ُب السلسلة ع  النص)َُ( كالركياين)ٗ، لك  حكى ا٤باكردم)(ٖ( قالو الرافعي)
( : ) كىو أصح ُّقاؿ الركياين) (ُِالبطبلف فيهها ؛ ألف حكم ا٢بهل ٨بالف ٢بكم األـ /)

 .(ُْعنده ( حكاه الزركشي)
لم يعتق الولد (  : ن  نكاح أك زنا )أم (ُٓ)ولو ولدت المعلق عتقها ( : ) قولو

وفي قول : إن عتقت ( ) ُ( ألنو قد يلحقو الفسخ فلم تنفذ إىل الولد كالرى  كالوصية)ُٔ)

                                 
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٖٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٖٓٗ( البسيط )ّ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْٔٓ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُُّٔ/  ّ( اإليعاد )ٕ)
 (ّْٖ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ُِٗ/ ُٖ( ا٢باكم )ٗ)
 (ِٗٓ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ّّّ/  ٗ( األـ )ُُ)
 / أ [ ن  أ ُِْ( ]ُِ)
 ( كفيو : ) كىو أصح عندم (ِٗٓ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُّ)
 (ُْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
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ت عتق صفة إذا كجدت ننها كعتق، كنعناه أف ال(أم: كها ُب أـ الولدِ( ) بالصفة عتق
: نعناه أنو يعتق (ْ، كقاؿ ا١بويِب)(ّ، كلو كجدت ننو فبل أثر ٥با)الولد كال تعترب الصفة فيو

قاؿ ُب قوؿ تبعها بد)و٥با، أيضا إذا د)ل بنفسو نظرا إىل أهنا تبعية تعليق ال تبعية  عتق فلو 
نا يتحقق كجوده كطلوع الشهس أك : بد)ولو اليتقاـ ، كافهم إطبلقو أنو ال فرؽ بْب كقيل

: ا٣ببلؼ ُب احملقق كإال فبل يتبع قطعا لشبهو ( ، كقيلٓال كد)وؿ الدار كىو األصح)
، أنا ا٤بوجود عند التعليق فيتبع األـ الولد ا٢بادث علوقو بعد التعليق ، كالقوالف ُب(ٔبالتدبّب)

 ) إنو أصح الطريقْب (. :( ُب كلد ا٤بدبرةٖ، كقاؿ الرافعي)(ٕقطعا ذكره ُب الكفاية)
تبع أنو ُب الرؽ كا٢برية ال ( أم قطعا ؛ ألف الولد يٗ)وال يتبع مدبرا ولده ( : ) قولو

( ، فأنا إذا دبر ُِ( ا٤بدبر)ُُ( لسيد)َُليست )نلكا()’ ، فكذا ُب يبب ا٢برية ُب أـأباه
تبعا ألنو ، أك السيد عبدا نلكو أنة ، كقلنا : ٲبلك بالتهليك ، كأتت بولد فهل يكوف رقيقا 

( ُْ( آ)ر الباب ع  )اب ()ُّيتعدل التدبّب إليو تبعا لؤلب ؟ كجهاف حكاٮبا الرافعي)
، ككجو التبعية أف األـ إذا كانت نلكا للواطئ كاف الولد تبعا ألبيو دكف أنو كا٢بر إذا يريج

                                 

 (ُّٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َٓٔ/  ْ( الديباج )ُ) =
 (ِٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٗ/  ُٔ( تكهلة اجملهوع )ّْٖ/  ِ( االنتصار )ّ)
 (ِّٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّّ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ْ)
 (َّْ/  ٖ( حارية الرريدم )ُْٔ/  ٖ( التهذيب )ٓ)
 (َّْ - َِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ٔ)
 (ّٕٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ّْٔ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ياقط ن  جَُ)
 للسيد ( ُب ب :ُُ)
 (َٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٖٖ/  َُ( حواري الشركاين )ُِ)
 ( ُِّ/  ُٖ( أصحهها : أنو يتبعو . ا٢باكم )َْْ-ّْٗ/ ُّ( العزيز )ُّ)
 ( ياقط ن  بُْ)
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 (. ِّب )، كٮبا نفرعاف على أف كلد ا٤بدبرة ا٢بادث يتبعها ُب التدب(ُكطئ أنتو كايتولدىا )
( أم : ٓ)كجناية قن ( ( ) ْ( أم : ا٤بدبر ، كصرح بو احملرر)ّ)وجنايتو (قولو : )

، فإف (ٔحٌب يباع ُب األرش لبقاء الرؽ فيو كها قبل التدبّب لتهك  السيد فيو ن  البيع كغّبه)
( أك عفي ع  ٖ، أك ٗبوجب للهاؿ)(ٕجُب ٗبا يوجب القصاص فاقتص ننو فات التدبّب)

( ، َُ، فإف فداه بقي التدبّب)( كأف يسلهو ليباع ُب ا١بنايةٗلسيد أف ]يفديو[)القصاص فل
، كإف نات السيد قبل البيع كا)تيار الفداء ، فأصح (ُُكُب قدر الفداء القوالف ُب الق )

، فإف نفذناه كىو ا٤بذىب ُب ق على ا٣ببلؼ ُب نفوذ عتق ا١باينالطريقْب أف حصوؿ العت
ري  ن  القيهة أك األرش ببل ، كيكوف أقل األنن  تركة السيد( الفداء ُِا٤بوير أ)ذ /)

(، كيكت ا٤بصنف ع  ا١بناية عليو، كىي كا١بناية على ُّ؛ لتعذر تسليهو للبيع))بلؼ
، كال يلزنو أف يشَبم هبا عبدا يدبره ألف ا٢بق (ُْ، فإف قتل فللسيد القصاص أك القيهة)الق 

، كيبقى طرفو فللسيد القصاص كاألرش  على، كإف جِب(ُُٓب التدبّب للهيت كقد فات)

                                 
 (ّٖٓ/  ُِ( كفاية النبيو )ِِٔ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُ)
 (ُْٕ( الشانل )ِ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّٓ( احملرر )ْ)
 (ّٗٓالطالبْب ) ( ننهاجٓ)
 (ٖٔٔ/  ْ( زاد احملتاج )ٕٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ّْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )ٕ)
 ( ُب ج : ا٤باؿٖ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٗ)
 (َٓٔ/  ْ( الديباج )ُٖٗ( البسيط )َُ)
 (ٖٔٓ/  ّ. فتح ا١بواد )( األظهر أنو يفدل باألقل ن  القيهة كأرش ا١بناية ُُ)
 / ب [ ن  ب ِْٓ( ]ُِ)
 (ُِّٔ/  ّ( اإليعاد )ِِٓ( التعليقة الكربل )ُّ)
 (ُّٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّْْ/  ْ( التدريب )ُْ)
 (َْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُٓ)
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 (. ُالتدبّب ٕبالو )
( يعِب أف عتق ا٤بدبر ِ)ويعتق بالموت من الثلث كلو أو بعضو بعد الدين ( : ) ولوق

هلل عنهها : ) ا٤بدبر ( ع  اب  عهر رضي اْ، ركل الدارني)(ّنعترب ن  الثلث بعد الديوف)
( ، كألنو تربع يلـز با٤بوت ٔ( ()ٓنوقوفا): ) )ركم نرفوعا ك ن  الثلث (: كقاؿ الدارقطِب

( ُب اعتباره ن  الثلث بْب يقع ُب الصحة أك ا٤برض كالوصية ٖ، كال فرؽ)(ٕفأربو الوصية)
( ا٤بيت دي  نستغرؽ للَبكة مل يعتق ننو ريء كإف مل يك  دي  كال َُ( فلو كاف على)ٗ/)

لدي  كيعتق ثلث الباقي ننو ناؿ يواه عتق ثلثو كإف كاف دي  يستغرؽ نصفو بيع نصفو ُب ا
، فإف الثلث بتربعات ٪بزىا ُب نرض نوتو، كقد يرد على إطبلقو نا لو ايتوعب ا٤بيت (ُُ)

، كترد عليو صورة يعتق فيها ن  رأس ا٤باؿ كإف كاف عليو دي  كها إذا قاؿ (ُِا٤بدبر ال يعتق)
بيـو فإذا نات  كىو ال ٲبلك يواه : ىو حر قبل نرض نوٌب بيـو كإف نت فجأة فقبل نوٌب

  إبراىيم ا٤بركذم، قاؿ ( عُّبعد التعليقْب بأكثر ن  يـو عتق ن  رأس ا٤باؿ حكاه الرافعي)
                                 

 (َِِ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ُِْ/  ٖ( التهذيب )ُ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َٓٔ/  ْالديباج )( ّْْ/  ْ( التدريب )ّ)
( عبد اهلل ب  عبد الرٞب  ب  الفضل أبو ٧بهد التهيهػي الػدارني أحػد ا٢بفػاظ األعػبلـ صػنف كحػدث كأظهػر ْ)

 ىػ ( . ِٓٓالسنة ن  نصنفاتو ا٤بسند ك التفسّب كا١بانع ) ت : 
 (ِْٗ/ ٓ( هتذيب التهذيب )ّْٓ/  ِ( تذكرة ا٢بفاظ )ٗٗ/  ٓترٝبتو ُب :  ا١برح كالتعديل )

 (  ُب أ : ركم نوقوفا كنرفوعآ)
(  كيػن  الػدارقطِب ُّّٔ( )َِٗٔ/  ْ( ين  الدارني كتاب الوصايا باب ن  قاؿ ؾ ا٤بػدبر نػ  الثلػث )ٔ)

( كقػاؿ : ) مل يسػنده غػّب عبيػدة بػ  حسػاف كىػو ضػعيف كإ٭بػا ىػو ِّْٔ( )ُّٖ/  ْكتاب ا٤بكاتػب )
 ( : نوضوع ُٕٕ/  ٔركاء )ع  اب  عهر نوقوفا ن  قولو ( ، كقاؿ األلباين ُب اإل

 (َٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ِْٗ/  ِ( االنتصار )ٕ)
 ( ُب أ : كالفرؽٖ)
 / ب [ ن  ج َّٖ( ]ٗ)
 (  ُب ب : ُب َُ)
 (ُّٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ِْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 (ُّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُِ)
 (ِْٖ/  ُّ( العزيز )ُّ)
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 .( كغّبىم (ِ( كالركياين)ُ: ) كقد صرح بو القضاة ا٢بسْب كا٤باكردم)الزركشي
( على صفة تختص بالمرض كأن دخلت في مرض موتي ّولو علق )عتقا(): ) قولو

: ببل )بلؼ كها لو ٪بز عتقو حيناذ ككالوصية ؛ ألنو ( أمْ)لث ( فأنت حر عتق من الث
نات ننو : إف نرضت نرضا ٨بوفا فأنت حر فهرض نرضا (، كلو قاؿٓنضاؼ إىل ا٤بوت)

برأ ننو عتق ن  رأس ا٤باؿ، كقيل: ال ، كلو نرض نرضا ٨بوفا ك عتق ن  الثلث على الصحيح
 ( .ٔ، كىو ضعيف)يعتق

 أم : كإف احتهل كجود الصفة ُب الصحة (ٕ)ة ( وإن احتملت الصح: ) قولو
( أم : اعتبارا ٕباؿ ٖ)) فوجدت في المرض فمن رأس المال في األظهر (  كا٤برض

؛  : ن  الثلث اعتبارا ٕباؿ الصفة( ، كالثاينٗالتعليق ؛ ألنو مل يك  نتهها بإبطاؿ حق الورثة)
بغّب ا)تيار كنزكؿ ا٤بطر فإف ، ك٧بل ا٣ببلؼ إذا كجدت الصفة (َُألف الصفة حيناذ ٙبصل)

(، ُُكاف با)تيار كد)وؿ الدار فد)لها ُب نرضو اعترب ن  الثلث جزنا قالو الرافعي تفقها)
، فإف كاف  ( ، كا٣ببلؼ إذا كاف ا٢بق لثالثُّ( ا٤باكردم)ُِ: ) كقد صرح )بو()قاؿ الزركشي

ج  أك حجر عليو ٥بها فاالعتبار ٕبالة التعليق ، كننو نا لو علقو بصفة فوجدت بعدنا 
بالسفو فإنو يعتق قطعا ؛  ألف حجر السفو كا١بنوف ليس ٢بق أحد ٖببلؼ حجر الفلس  

                                 
 (ُِِ/ ُٖ( ا٢باكم )ُ)
 (ِْٓ-ِّٓ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ِ)
 (  ياقط ن  جّ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٔٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ٔٗٔ/  ّ( العباب )ٓ)
 (ّٖٗ/  َُ( حواري الشركاين )َٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َٔٔ/  ْ( الديباج )َّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (ّّٔ/ ْ( حاريتا قليويب كعهّبة ) ّٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج ) َُ)
 (َّْ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 (  ياقط ن  جُِ)
 (ُِِ/ ُٖ( ا٢باكم )ُّ)
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 كا٤برض فإهنها ٢بق الغّب ( .
( أم إذا مل ٪بىىوًِّز الرجوع ُ)ولو ادعى عبده التدبير فأنكر فليس برجوع ( قولو : ) 

ال يكوف إيبلنا كجحود الطبلؽ بالقوؿ ، ككذا إف جويٍزنىاه على األصح كها أف جحود الردة 
( كالصواب األكؿ ّ( ، كجـز ُب أصل الركضة ُب باب الدعاكل بأنو رجوع)ِال يكوف رجعة)

( ٗ(قاؿ ُب ا٤بهذب)ٖ( ك)ٕ( ع  النص)ٔ()ٓ( ]كالركياين[)ْ، فقد حكاه اب  الصباغ)
بد اع دعول الع: ) إنو ا٤بذىب ( ، ككبلـ ا٤بصنف صريح ُب ٠ب(ُُ( كالبحر)َُكالتهذيب)

وز تعلق ( : ) إنو ا٤بذىب ؛ ألنو حق ثابت ُب ا٢باؿ ٯبُِ، كُب الركضة)التدبّب على ييده
، ( ال يؤثر كإنكاره ليس برجوعُّ: ) كىذا إذا قلنا : صريح الرجوع)بو( قاؿ الزركشي الدعول

ال تسهع ؛ إذ ال فا دة  الدعول( ىنا ع  األ هة أف ُْأنا إذا قلنا : إنو رجوع فحكى اإلناـ)
 ، كأرار إىل احتهاؿ فيو ( .٥با

( ، ىذا إف ُٔ( أم : السيد أنو نا دبره ؛ الحتهاؿ أف يقر)ُٓ)بل يحلف ( : ) قولو

                                 
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُُٖ( العجاب )ِ)
 (ُٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (ِّٗ( الشانل )ْ)
 ( ياقط ن  أٓ)
 (ِٓٓ-ِْٓ/ ٤ٖبذىب )( ٕبر أ)
 (ُِّ-ُُّ/ ٗ( األـ )ٕ)
 ( يقطت الواك ن  جٖ)
 (َُ/ ِ( ا٤بهذب )ٗ)
 (ُْْ/ ٖ( التهذيب )َُ)
 (ِٓٓ-ِْٓ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُُ)
 (ُٖٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ج : الوجوبُّ)
 (ِّْ-ِّّ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ّٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج ) َْْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٔ)
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جعلناه تعليق عتق كللعبد إقانة البينة كلو نكل حلف كثبت تدبّبه ، فإف قلنا : كصية انبُب 
، كعلى القوؿ بأنو رجوع ليس للعبد إقانة البينة كال ( أـ الُ]رجوع[) على أف إنكار السيد

، كنقتضى كبلنو تعْب اليهْب ، كليس كذلك ، بل لو أف (ِٙبليفو كعلى نفيو لو ذلك )
يسقط اليهْب ع  نفسو بأف يقوؿ : إف كنت دبرتو فقد رجعت إذا جويٍزنىا الرجوع لفظا ، 

( ، كال يثبت التدبّب إال بشهادة رجلْب ؛ ْا حاكم)( بينة كحكم هبّككذا لو قانت )بو()
 ( .ٔ( ليس ٗباؿ ، كيثبت الرجوع برجل كانرأتْب كبشاىد كٲبْب ؛ ألنو ناؿ)ٓألنو /)

ولو وجد مع مدبر مال فقال : كسبتو بعد موت السيد وقال الوارث : قولو : ) 
عدـ كسبو إال ُب الوقت ( ألف اليد لو فّبجح ، كألف األصل ٕ)قبلو صدق المدبر بيمينو ( 
( ، كىذا ٖببلؼ كلد ا٤بدبرة إذا قالت :  كلدتو ٗ( بعد العتق)ٖالذم كجد فيو كقد كجد /)
( ؛ ألهنا ُُ( القوؿ قوؿ الوارث )بلفا للشاري ُب ا٢بلية)َُبعد نوت السيد )فإف()

ا لو  ( ادعت حريتو نفت أف يكوف ٥با يد عليو كإ٭با ٠بعت دعواىا ٤بصلحة الولد ككذُِ)٤با()
 . (ُْ( كها قاؿ البغوم)ُّكانت قنة ]٠بعت دعواىا[)

                                 
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ُ)
 (ِٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 (ِّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 / ب [ ن  أ ُِْ( ]ٓ)
 (ُٕٗ/  ّ( األنوار )ٔ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 / ب [ ن  ج َّٗ( ]ٖ)
 (َْٗ) ( غاية البيافّْٔ( االنتصار )ٗ)
 ( ياقط ن  جَُ)
 (ُُٖ/ ِ( حلية العلهاء )ُُ)
 ( ياقط ن  بُِ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ُّ)
 (ُْٕ/ ٖ( التهذيب )ُْ)
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( على ا٤بنصوص ُب ّ( أم ا٤بدبر /)ِ( ) ( بينتوُفإن أقاما بينتين )قدمت(): ) قولو
٤بدبر ُب حياة ( العتضادىا باليد ، كلو أقاـ الوارث بينة أف ىذا ا٤باؿ كاف ُب يد اْاألـ)

بعد نوت السيد صدؽ ا٤بدبر أيضا نص : كاف ُب يدم لفبلف فهلكتو السيد فقاؿ ا٤بدبر
 .(ٓعليو)

( ، كباهلل ٔ: قوؿ ا٤بدبر ُب حياة السيد كبعد نوتو : رددت التدبّب لغو ال يقدح فيو)فرع
 ( التوفيق .ٕ)الكرمي العزيز()

 كتاب الكتاتة 
ي العقد هبا ن  ٝبع النجـو كضم (ٖأصلها ن  الكتب ٗبعُب ا١بهع كالضم ) ، ٠بي

: الكتابة إيبلنية ال تعرؼ ُب ا١باىلية ، كىي ُب (َُ، قاؿ الركياين)(ٗبعضها إىل بعض )
ٱ:( كاألصل فيها قولو تعاىلُُالشرع ؛ عتق نعلق على ناؿ ننجم إىل كقتْب نعلونْب فأكثر)

طب ب  ( نزلت ُب صيبيح بضم الصاد نوىل حويُِ) َّرب يئ ىئ  نئ مئ ُّٱ
( ، كقولو صلى اهلل عليو كيلم : ُ( ن  قبل أنو)ُْ( جد ٧بهد ب  إيحاؽ)ُّعبد العزل)

                                 
 ( ياقط ن  جُ)
 (ّٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 / أ [ ن  ب ِٓٓ( ]ّ)
 (ِّٗ-ِّٖ/ ٗ( األـ )ْ)
 (ُٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٓ)
 (ُٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُِٖ( العجاب )ٔ)
 ( ياقط ن  ب ك جٕ)
 (ََٕ/  ُ( لساف العرب )َِٗ/  ُ( الصحاح )ٖ)
 (َٕٔ/  ْ( الديباج )ٖٗٔ( كفاية األ)يار )ٗ)
 (ِٔٔ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 (ّٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْٗ( غاية البياف )ُُ)
 (ّّ( يورة النور )ُِ)
بة ، قػاؿ ابػ  السػك  : مل أرل لػو ذكػرا إال ُب ( صبيح نوىل حويطب ب  عبد العزل رضي اهلل عنو لػو صػحُّ)

 (ٔ/  ّ( أيد الغابة )ُّْٓ/  ْ( االيتيعاب )ِّٖ/ ّىػ (. اإلصابة ) ٖ) ت :  ىذا ا٢بديث ،
 = ُُٓ( ٧بهد ب  إيحاؽ ب  يسار أبو بكر القرري ا٤بطليب نوالىم العبلنة ا٢بافظ صاحب السّبة ) ت : ُْ)
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"ن  أعاف ٦باىدا ُب يبيل اهلل أك غارنا ُب غرنو أك نكاتبا ُب رقبتو أظلو اهلل يـو ال ظل إال 
 .(ِظلو " ركاه ا٢باكم كغّبه)

حتج ( اّ() ىي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على الكسب: ) قولو
 يئ ىئ  نئ ُّ: ( على االيتحباب عند اجتهاع األنانة كالقوة بقولو تعاىلْالشافعي)
، كفسيرىه اب  عباس كاب  عهر (ٔ( ألف ا٤بقصود بالكتابة ال ٰبصل إال باجتهاعهها)ٓ) َّرب

على ا٤باؿ كها قاؿ  ( كاألكؿ أعم إلطبلؽ ا٣بّبٖ()ٕرضي اهلل عنهم بالقدرة على الكسب)
: إهنا كاجبة ُب ىذه ا٢بالة لظاىر اآلية قوؿ،  كُب (ٗ) َّ من خن حن جن ُّٱٱ:تعاىل

( ع  الشافعي أهنا تدؿ على عدـ الوجوب ألنو أنر كرد بعد ُُ( كحكى اب  الصباغ)َُ)
، كنوضع ا٣ببلؼ ُب الوجوب إذا طلب دليل آ)رلك  ٞبلناىا على الندب با٢بظر لئلباحة 

علم )بلفا ُب أنو ال : ال نبثه  نثلو، فإف طلب بأقل ن  ذلك، قاؿ اب  أيب ىريرةنفسو 
 .٘بب كتابتو

                                 

/  ُ( تػػػػذكرة ا٢بفػػػػاظ )ُُٗ/  ٕ( ا١بػػػػرح كالتعػػػػديل )ُِّ/  ٕترٝبتػػػػو ُب : طبقػػػػات ابػػػػ  يػػػػعد ) ىػػػػػ ( . =
ُِٕ) 

 (ُْْ( لباب النقوؿ )ّّٓ( أيباب النزكؿ للواحدم )ُ)
(  السن  الكربل للبيهقي  كتاب ا٤بكاتب ، باب : فضلي ن  َِٖٔ( )ٗٗ/ِ( ا٤بستدرؾ كتاب ا٤بكاتب ) ِ)

 أعاف نكاتػىبنا ُب رقبتو ،
 .(ْٓٓٓ( )ٗٓ/  َُة الضعيفة )( كضعفو ُب السلسلَُُِْ( )َِّ/َُ)  
 .(ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .(ّْْ-ّّْ/ ٗ( األـ )ْ)
 .(ّّ( يورة النور )ٓ)
 .(ْْٓ/  ْ( التدريب )ُٔٓ( التذكرة )ٔ)
 .( ُب ج : بالكسبٕ)
 .(ِّٔ/  ُِ( القرطيب )ِٖٕ/  ُٕ( تفسّب الطربم )ٖ)
 .(ٖ( يورة العاديات )ٗ)
 .(ِّٓ/  َُجم الوىاج )( النّّٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 .(ُّْ - َّْ( الشانل )ُُ)
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كاف أنينا غّب قوم فوجهاف أحدٮبا: : إذا  ( أمُ( ) قيل أو غير قوي: ) قولو
، ككبلنو (ّدـ الوثوؽ بذلك )؛ لع( كاألصح ا٤بنعِ؛ ألنو يعاف ن  الصدقات )يستحب أيضا

 (.ْ، كليس كذلك؛ بل فيو كجو )االيتحباب إذا كاف قويا غّب أنْبيقتضي القطع بعدـ 
( أنو ٕ، كادعى ُب الكفاية)(ٔ: كإف انتفى الوصفاف )( أمٓ( ) وال تكره بحال: ) قولو

، كراىة( ع  اب  القطاف الٖال )بلؼ فيو ألهنا قد تفضي إىل العتق ، لك  حكى الرافعي)
ليو ٲبنعو ن  : ) إذا كاف فايقا يضيع نا يكسبو ُب الفسق كايتيبلء السيد ع(ٗكقاؿ البلقيِب)

: ) ككره األكلوف كتابة العبد إذا مل يك  لو ، كُب تفسّب اب  القشّبمذلك فتكره كتابتو (
 .رفة كإ٭با يعوؿ على يؤاؿ الناس (ح

بتك على كذا منجما إذا اديتو ) كات : ُب جانب السيدأم (َُ)وصيغتها ( : ) قولو
(، كىذا ُِ( ألف لفظ الكتابة يصلح ٥بذا كللهخارجة فبلبد ن  تعيينها )ُُ)فأنت حر (
و أنو : ) قضيت(، كقاؿ الزركشيُّ، أنا األ)رس فتكفي إرارتو ا٤بفههة بذلك)بالنسبة للناطق

، كينبغي ة( إال ذلك بالضهيهة السابقُْ، كأنو ال صريح ٥با)ال يصح إال بصيغة: كاتبتك

                                 
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ُُ/  ِ( ا٤بهذب )ُّٖ/  ِ( حلية العلهاء )ِ)
 (َْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُْٖ( العجاب )ّ)
 (ُٖٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ّّٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ْ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّْٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُّ/  ِب )( فتح الوىأ)
 (ّٓٔ/ ُِ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ِْْ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 (ِِٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٗ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُِٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )ّٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِ)
 (ْٖٓ/  ْتاج )( نغِب احملُّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
 ( ُب ب : لوُْ)
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فإذا اديت فأنت حر ك٫بوه  : عاكضتك  كذا كعاقدتك( كالبيع كقولوُانعقادىا بالكناية /)
). 

( ألنو عقد نعاكضة فارَبط فيو ِ) كل نجم ( ويبين عدد النجوم وقسط: ) قولو
)ّنعرفة العوض كالبيع) : ( ، كقيلْ( ، كافهم اقتصاره على ذلك أنو ال يشَبط تسوية النجـو

؛ نو ال يشَبط تعيْب ابتداء النجـو( كأٓؽ كٰبهل على التسوية حكاه ا٤باكردم)يصح اإلطبل
 ( ٔ، كىو الصحيح كها قالو ا٤باكردم)يكوف ابتداؤىا ن  حْب العقدبل يكفي اإلطبلؽ ك 

( ككقع ُب تصحيح ٖ( أم ببل )بلؼ)ٕ)ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز ( قولو : ) 
، كىذا ُب التعليق تعليق ا٢برية على األداءذلك ، كنراده ب( حكاية ا٣ببلؼ كليس كٗالتنبيو )

، كها تصريح بقولو : فإذا أديت فأنت حر، أنا الفايدة فبلبد ن  ال(َُالكتابة الصحيحة)
 (. ُُقالو القاضي حسْب كغّبه ؛ ألف التعليق فيها يغلب كالصفات ال ٙبصل بالنية )

: إذا مل ( أمُِ)على المذىب (وال يكفي لفظ كتابة ببل تعليق وال نية : ) قولو
؛ ألف الكتابة تطلق على ىذا كمل ٰبصل العتق على ا٤بنصوص يصرح بالتعليق كال نواه مل يصح

 (.ُْ، كفيو قوؿ ٨بىريج ن  التدبّب )(ُّالعقد كعلى ا٤بخارجة فبل بد ن  ٛبيزه باللفظ أك النية )
                                 

 / ب [ ن  ج َّٗ( ]ُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َٖٔ/  ْ( الديباج )ََُُ( فتح الرٞب  )ّ)
 (َِْ/  ٖ( التهذيب )ُُُٗ( العجاب )ْ)
 (ُِٓ/ ُٖ( ا٢باكم )ٓ)
 (ُُٓ/ ُٖ(  ا٢باكم )ٔ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ّّٓ/ َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (ْْٗ/ ُلتنبيو )( تصحيح اٗ)
 (ّْٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ْٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ْٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )َٕٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُّ)
 (ّْٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُْ)
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ٯباب كالقبوؿ ، كررط ( أم : لينتظم العقد باإلُ): قبلت ( ويقول المكاتب: ) قولو
( أحس  ؛ ألنو إ٭با ْ( : ) قبوؿ العبد ( ]كىي[)ّ، كعبارة احملرر)(ِالقبوؿ الفور كالبيع )

يصّب نكاتبا بعد القبوؿ ، كررطو أف يقبل بنفسو فلو قبل الكتابة ن  السيد أجنيب على أف 
( كعلى ىذا  ٓ)يؤدم ع  العبد كذا ُب ٪بهْب فإذا أداٮبا عتق مل يصح ُب األصح ن  زكا ده

 (.ٔٯبب أف يكوف القبوؿ ن  العبد لك  إذا أدل األجنيب عتق بالصفة )
 فرع 
كل كاحد ننهها يتضه  اإلعتاؽ على عوض كبيع العبد نفسو يشاركاف الكتابة ُب أف   

( عتق ٕ: أنت حر على ألف فقبل /)اهنا ُب الشركط كاألحكاـ فلو قاؿ، كيفارقإعتاقو بعوض
( ألفا فأنت ٗ: إف أعطيتِب ألفا أك أديت يل)(، كلو قاؿٖلف ُب ذنتو )ُب ا٢باؿ كثبتت األ
؛ ألنو ال ٲبلك فلو أعطاه ن  ناؿ غّبه فاألصح أنو ال عطاء ٩با بيدهحر فبل ٲبكنو اإل

( فعلى األكؿ ُِ، كىل ىو كتابة فايدة أك تعليق ٧بض ؟ كجهاف)(ُُ: يعتق)(، كقيلَُيعتق)
، كعلى اصلة بعد التعليقبقيهتو كببيعو كسبو كاألكالد ا٢ب يرد السيد نا أ)ذ كيرجع على العبد

 .(ُّ: ال يرجع بالقيهة على األصح كال يتبعو الكسب كالولد)الثاين

                                 
 (ْٗٓلبْب )( ننهاج الطاُ)
 (ُٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ِّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 (ِْٓ( احملرر )ّ)
 ( ياقط ن  أْ)
 (ِِٔ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 (ِّٗ/  َُ( حواري الشركاين )ٔ)
 / ب [ ن  ب ِٓٓ( ]ٕ)
 (َِْ/  ُّ( البياف )ٓٔٔ( التلخيص )ٖ)
 ( ُب ب كج : إيل ٗ)
 (ُُُٖ - َُُٖ( العجاب )ِْٕ/  ّ( األنوار )َُ)
 (ّٗٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (ْٕ/  ُٕ( أصحهها : أنو تعليق . ا٢باكم )ُِ)
 (ُْٗ/  ُِ( كفاية النبيو )ِْٔ/  ٖ( التهذيب )ُّ)
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 تنبيو
( ُ، كذكر الرافعي)أنو ال يصح بااليتيجاب كاإلٯباب : ) كقضية تعبّبهقاؿ الزركشي 

، نعقاد كا٣بلع كالعتاؽباال: القطع لشيخ أيب ٧بهد فيو طريقْب أحدٮباُب باب النكاح ع  ا
( كبلـ ِ، كنقتضى /)الكتابة بْب اإلعتاؽ كا٤بعاكضات : فيو )بلؼ النكاح لَبددكالثاين

: بعتك نفسك بكذا فقاؿ ( ىنا ) لو قاؿ لعبدهّالركضة ترجيح األكؿ( انتهى كُب الركضة)
 ذنتو كعلق : بعتك صح البيع كثبت ا٤باؿ ُب( بكذا فقاؿْارَبيت أك قاؿ العبد بعِب نفسي)

: أنو ال يصح كننهم ن  نفاه فعلى لو أعتقو على ناؿ، كُب قوؿ ضعيفُب ا٢باؿ كها 
 .، كفيو كجو (ا لو أعتقو على ناؿا٤بذىب للسيد الوالء كه

: فبل تصح كتابة الصيب كاجملنوف ؛ ألهنا عقد تربع ( أمٓ)وشرطهما تكليف ( : ) قولو
 َّ ُّٱ: الشافعي لو ُب العبد بقولو تعاىلحتج ، كا(ٔناجز فاعترب التكليف فيو كا٥ببة)

( كإ٭با يتحقق االبتغاء ن  البالغ العاقل ا٤بستقل ٕ) َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
: إذا أديت فأنت حر فوجدت الصفة عتق قاؿ ، فقاؿ( فلو كاف ٩بيزا ٖبالكسب /)

: ) كُب النفس ننو ريء ( كاألصح أنو يعتق ٗبجرد الصفة ، فإف العقد نع غّب (ٗـ)اإلنا
 ( . َُا٤بكلف كبل عقد)

: فبل تصح كتابة احملجور عليو بسفو كبيعو ، ككذا بفلس ( أمُُ)وإطبلق ( : ) قولو

                                 
 (ْٕٗ/  ٕ( العزيز )ُ)
 / أ [ ن  أ ِِْ( ]ِ)
 (ُُِ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 ( ُب ب : نفسك ْ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّٓٔاج للغهراكم )( السراج الوىٔ)
 (ّّ( يورة النور )ٕ)
 / أ [ ن  ج َُّ( ]ٖ)
 (ُّْ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ّْٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
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( ، كإطبلؽ ِ( ككذا ال تصح نكاتبة ا٤بكاتب عبده كإف أذف لو ييده )ُعلى النص ُب األـ)
( ّرؼ يغِب ع  ذكر التكليف لك  يرد عليو الويل فإنو نطلق التصرؼ ُب ]ناؿ[)التص

، كيشَبط اال)تيار ُب العاقدي  ، فإف أكرىا أك أحدٮبا (٧ْبجوره كال يصح أف يكاتب عبده)
( ، كد)ل ُب ٔ( كاف يكوف السيد بصّبا ٖببلؼ العبد ذكره ُب اإلبانة)ٓفالكتابة باطلة)

قبة ، كإطبلقو يفهم اعتبار إطبلؽ التصرؼ ُب السيد كالعبد كإ٭با اإلطبلؽ ارَباط نلك الر 
ر البلوغ كالعقل ُب ( كاألصحاب على اعتباٖ، كنص الشافعي)( ُب السيد )اصةٕذكره احملرر)
( قاؿ الزركشي : ) كىو ظاىر َُ( تقتضي صحة كتابة العبد السفيو)ٗ، كىي)العبد ال غّب

: ) كقد ٯبرم كبلـ )ذ ن  الزكاة كغّبىا ( قاؿفقد يؤ ألف األداء ال ينحصر ُب الكسب 
ا٤بصنف على إطبلقو كٰبَبز بو ع  ا٤بأذكف لو ُب التجارة إذا ركبتو الديوف كحجر عليو ا٢باكم 

( ُِ( كالتحرير)ُُ، كقيد صاحب التنبيو)صرفها ُب ديونو فبل تصح كتابتو (ُب اكتسابو لي
 دا .جواز إذف السيد ُب التجارة ٗبا إذا كاف العبد رري

( أم تعترب قيهة ُْ)) من الثلث (  أم نرض ا٤بوت (ُّ)وكتابة المريض ( : ) قولو

                                 
 (ّْٔ/  ٗ( األـ )ُ)
 (َٗٔ/  ْ( الديباج )َْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 ( ياقط ن  أّ)
 (ٖٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٖٖٓ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ُٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْٕٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 (ّْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٔ)
 (ِْٓ( احملرر )ٕ)
 (ّْٓ/ ٗ( األـ )ٖ)
 ( ُب ب ك ج : كىو ٗ)
 (ّّٗ/  َُ( حواري الشركاين )َُ)
 (ُْٕ( التنبيو )ُُ)
 (ِْٖ-ِّٖ/ ّرير الفتاكل )( ٙبُِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( أم : عند ا٤بوت ) ِ( ) فإن كان لو مثبله( ) ُالعبد ن  الثلث كإف كاتبو على أكثر ننها)
 .(٣ْبركجو ن  الثلث) (ّ( ) صحت كتابتو كلو

: ككاف كاتبو عليها )  ( أمٓ)فإن لم يملك غيره وأدى في حياتو مائتين ( : ) قولو
( يعِب إف كانت على نثلي قيهتو عتق كلو ٔ)وقيمتو مائة عتق وإن أدى مائة عتق ثلثاه ( 

أك على نثلها عتق ثلثاه فإنو إذا أ)ذ نا ة كقيهتو نا ة فا١بهلة نا تاف فينفذ التربع ُب ثلث 
ذا مل يؤد ننها رياا حٌب ( عها لو إٖ( ) وأدى: ) ( كاحَبز بقولوٕا٤با تْب ، كىو ثلثا ا٤با ة)

( ثلثو فإذا أدل حصتو ٗنات السيد كمل ٯبز الورثة نا زاد على الثلث فإف الكتابة تبقى )ُب()
، فإف أجاز الورثة الكتابة صحت ُب ا١بهيع فإذا عتق باألداء فوالء (َُن  النجـو عتق )
 .(ُّكالثلثْب ٥بم ) (ُِ، كإال فوالء الثلث للهورث)( إف قلنا: إجارهتم تنفذُُا١بهيع للهورث)

( بطلت على ُْولو كاتب مرتدا بُِنَي على أقوال ملكو فإن ) وقفناه ( ): ) قولو
( ُ( ، كعلى القدمي ال تبطل بل توقف)ُٔ( أم : القا ل بإبطاؿ كقف العقود )ُٓ)الجديد ( 

                                 
 (ّٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗٔٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َٗٔ/  ْ( الديباج )ُْٗ( غاية البياف )ْ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ْٗٓلطالبْب )( ننهاج أ)
 (ّٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ّّٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ياقط ن  جٗ)
 (ْٓٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 ( ُب ج : للهوركثُُ)
 ( ُب ج : للهوركثُِ)
 (ٖٓٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُّ)
  ب : أكقفناه( ُبُْ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ّٔٔ - ّٓٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُّ/  ِ( فتح الوىاب )ُٔ)
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( على القولْب ّ( ، كيكت )ع  التفريع ()ِفإف أيلم السيد تبينا صحتها كإال بطبلهنا)
ي  لوضوحو ، فإنا إف قلنا ببقاء نلكو صحت أك بزكالو بطلت ، كإ٭با ذكر قوؿ الوقف اآل)ر 

( ، كنوضع ْبناء على ا)تياره أنو األصح لك  يبق أف ا٤بذىب زكاؿ نلكو بنفس الردة)
ا٣ببلؼ على األصح نا إذا مل ٰبجر ا٢باكم عليو ، كقلنا : ال ٰبصل ا٢بجر بنفس الردة ، 

( ، كىذا بالنسبة ٔ( ، كقيل : ال فرؽ)ٓتصح الكتابة ببل )بلؼ) فأنا ُب حاؿ ا٢بجر فبل
( كقطع بو األصحاب قيايا على بيعو لك  ٕللسيد أنا العبد ا٤برتد فتصح كتابتو على النص)

يبق فيو كجو كينبغي ٦بياو ىنا ، ٍب إف أدل النجـو ن  كسبو أك تربع عنو عتق كإف مل يؤدىا 
( لصحة الكتابة إيبلـ السيد ، بل تصح  ٗو ال ]يشَبط[)( ، كاعلم أنٖكأيلم بقي نكاتبا)

 ( . َُكتابة الكافر كإعتاقو)
( ) أم كتابة الزنة بالقبض  بغّب ا٤برهت  ؛ ألنو ُُ( ) و ال تصح كتابة مرىون: ) قولو
( ُّ( يعرض للبيع كالكتابة ٛبنع ننو ، كُب نعُب ا٤برىوف ا١باين جناية توجب /)ُِبالرى  /)

( قصاصا فكاتبو ٍب عفى ا٤بستحق على ناؿ بطلت الكتابة ُْتو فلو أكجبت)ناال نتعلقا برقب

                                 

 (ُْٔ/ ُّ( العزيز )ُ) =
 (ّٓٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٓٔ/  ٖ( التهذيب )ِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 (َِٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٖٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ)
 (ّْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٕٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (ّٗٓ/ ٗ( األـ )ٕ)
 (ّٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ٗ)
 (ُّٖٔ/  ّ( اإليعاد )َٕٓ( ررح ا٢باكم الصغّب )َُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 / أ [ ن  ب ِٔٓ( ]ُِ)
   ج/ ب [ ن َُّ( ]ُّ)
 ( ُب ب : فلو أكجبنا ُْ)
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 (ُ( قالو ُب التحرير .)
( ّ( ألف ننافعو نستحقة للهستأجر نص عليو ُب األـ)ِ)ومكرى ( : ) قولو
(: ) قطع اب  ٔ( كقاؿ ُب باب اإلجارة)ٓ( كعليو األكثركف ، كقطع بو الرافعي)ْكالبويطي)

( : ) ا٤بنع ٕقد ٲبلك ناال بسبب آ)ر غّب الكسب ( زاد ُب الركضة)؛ ألنو القطاف بالصحة
د ا٤بوصي ٗبنفعتو بعد نوت ( ننع كتابة العبٖأقول ( كاألصح ُب باب الوصية ن  الرافعي)

، قاؿ ؛ ألهنا تقتضي التهك  ن  التصرؼ ( أنو ال ٯبوز كتابة ا٤بغصوبٗ، كُب البياف)ا٤بوصي
تى لو التصرؼ ُب يد الغاصب ك٥بذا قاؿ غّبه : إف : ) كلعل ذلك حيث ال يتأالزركشي

 .ف كبيع ا٤بغصوب ن  القادر عليو (أنك  التصرؼ ُب يد الغاصب كا
( كيشَبط كوف ُُ: نقدا كاف أك عرضا )( أمَُ( ) وشرط العوض كونو دينا: ) قولو

العرض نوصوفا بصفات السلم كأف يكوف عاـ الوجود عند احملل ال يعسر على العبد 
( بناء على الوجهْب فيها إذا ُّ( فلو كاتبو على نا يندر فوجهاف للقاضي ا٢بسْب)ُِ)ٙبصيلو

، كإطبلؽ ا٤بصنف (ُْكاتبو على ناؿ عظيم ُب ٪بهْب قصّبي  كقضية البناء الصحة )

                                 
 (ِْٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٗٔ/ ٗ( األـ )ّ)
 (ُُُٕ( ٨بتصر البويطي )ْ)
 (َْٕ/ ُّ( العزيز )ٓ)
 ( ُُٖ/ ٔ( العزيز )ٔ)
 ( ِِٓ/  ٓ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ُُِ/ ٕ( العزيز )ٖ)
 (ٕٗ/ ٓ( البياف )ٗ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْْٖ/  ْ( التدريب )ُْٔ( التنبيو )ُُ)
 (َْٕ/  ٖ( هناية احملتاج )ُِ)
 (ّٓٔ/  ُِ( كفاية النبيو )ُّ)
 (ّْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْ)
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 .(ُ، كإال فكالسلم )فإف جوزناه فانقطع مل يصح العقد يقتضيو ،
عل الصحابة رضي اهلل عنهم فإف : فبل يصح با٢باؿ اتباعا لف( أمِ( ) مؤجبل: ) قولو

( ّالكتابة عقد )الف القياس ُب كضعو فاتبع فيو ين  السلف كمل يعقدىا أحد ننهم حالة)
، كلو جاز مل يتفقوا على تركو نع ا)تبلؼ األغراض )صوصا كفيو تعجيل عتقو كىذا أكىل 

( ٔ( كنالك)ٓ)(ْن  التعليل بتحصيل القدرة على األداء قالو الزركشي ، كعند أيب حنيفة)
، كيشَبط بياف نا يؤدم عند ين ُب ا٢بلية: ) كىو اال)تيار (٘بوز كتابة ا٢باؿ قاؿ الركيا

، كاف ُب البلد نقد ننفرد أك غالبحلوؿ كل ٪بم ، فإف كانت على نقد كفى اإلطبلؽ إف  
 (.ٕكإال فيشَبط التبيْب كال يشَبط تساكم اآلجاؿ كاألقدار ا٤بؤداة ُب آ)ر اآلجاؿ )

( أك )دنة رهر نعْب كها ٗ( كبناء دار أك )ياطة ثوب /)ٖ)ولو منفعة ( : ) وقول
، ككبلنو يقتضي ارَباط تأجيلها كالدي  كليس كذلك بل إف  (َُٯبوز أف ٯبعل ا٤بنافع أجرة )

، كإف كانت نلتزنة ]ُب (ُُكانت ننفعة عْب انتنع فيها التأجيل كارَبط اتصا٥با بالعقد)
قضاء الشهر صح يل فلو كاتبو على )دنة رهر كدينار عند ان( جاز فيها التأجُِالذنة[)

؛ ألف التأجيل ررط ٙبصيل القدرة كىو قادر على االرتغاؿ با٣بدنة ُب كا٤بنفعة ىنا حالة
                                 

 (ّٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُ/  ِ( ا٤بهذب )ُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٖٖٔ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖٔٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
( النعهػػاف بػػػ  ثابػػػت بػػػ  زكطػػػى أبػػو حنيفػػػة التيهػػػي نػػػوالىم الكػػػوُب اإلنػػاـ فقيػػػو ا٤بلػػػة عػػػامل العػػػراؽ كصػػػاحب ْ)

ىػػػ ( .ترٝبتػػو ُب :   َُٓا٤بػػذىب ا٤بعػػركؼ قػػاؿ الشػػافعي : النػػاس ُب الفقػػو عيػػاؿ علػػى أيب حنيفػػة ) ت : 
 (ِٔ/  ُياة )( ا١بواىر ا٤بضُْٓ/  ٓ( كفيات األعياف )ْْٗ/  ٖا١برح كالتعديل )

 (َُٓ/  ٓ( تبيْب ا٢بقا ق )ُِٖ/  ِ( ٙبفة الفقهاء )ٓ)
 (َِّ/  ِ( حارية العدكم )ّْٔ/  ٔ( نواىب ا١بليل )ٔ)
 (ُِْ/  ٖ( التهذيب )ِّٕ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ٕ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 / ب [ ن  أ ِِْ( ]ٗ)
 (ّٓٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َِّ/  ِ( فتح الوىاب )َُ)
 (ْْٕ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )َْٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُُ)
 ( ياقط ن  أُِ)
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، كا٤بنقوؿ أنو إف كانت ننفعة عْب حالة ٫بو  كيقتضي االكتفاء با٤بنفعة كحدىا (ُا٢باؿ)
سك فبل بد نعها ن  دينار نثبل ؛ ألف كاتبتك على أف ٚبدنِب رهرا أك ٚبيط فيو بنف

، كلو قدر أف يكوف كل عشرة أياـ ٯبز أف يكوف العوض ننفعة عْب فقطالتنجيم ررط فلم 
 ( .ِ٪بها أك صرح بو مل ٯبز ُب األصح)

( ألنو ا٤بأثور ن  فعل الصحابة رضي اهلل عنهم ، ّ)ومنجما نجمين فأكثر ( : ) قولو
: كر اب  أيب ىريرة ُب تعليقو حديث( كذ ْتعجيبل للقربة )كلو جاز على أقل ن  ذلك لفعلوه 

( ٔ، كألهنا إرفاؽ فوجب التنجيم فيها كالدية )( كىو ال يعرؼٓ) الكتابة على ٪بهْب ()
، كعند أيب حنيفة كنالك ٯبوز على ٪بم كاحد (ٕكالنجم ىو القدر ا٤بؤدل عند كل ٧بل)

؛ ألنو أقرب إىل إليو اب  عبد السبلـ العلم كناؿ إنو قوؿ ٝبهور أىل ٖكقاؿ ُب ررح نسلم
 (.ٗٙبصيل ا٤بقصود ن  العقد )

( ُُ)( وباقيو حر لم يشترط أجل وتنجيم ( َُ: إن ملك بعضو /)وقيل: ) قولو
(، ُِأرار إىل أف ن  بعضو حر إذا كاتبو نالك بعضو بدي  حاؿ مل يصح على األصح)

قق عجزه ك٥بذا يصح البيع ٤بعسر ؛ : يصح ؛ ألنو قد ٲبلك ببعضو ا٢بر نا يؤديو فبل يتحكقيل
( نا ِ( كرجح البلقيِب)ُ( كُب ارَباط التنجيم كجهاف كالتأجيل )ُّألف ا٢برية نظنة ا٤بلك )

                                 
 (َْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (ّٕٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َّٕ/  ُِ( كفاية النبيو )ِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُّٕ/  ٓ( الغرر البهية )َٗٔ( كفاية األ)يار )ْ)
 (َُٖ/  ٔ(  كضعفو ُب اإلركاء )ُْْٓف اب  أيب ريبة )( نصنٓ)
 (ّْٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ََُُ( فتح الرٞب  )ٔ)
 (َّٔ( ا٤بصباح ا٤بنّب )َِّٗ/  ٓ( الصحاح )ٕ)
 (ُّْ/ َُ( ررح نسلم للنوكم )ٖ)
 (ّٔٗ/  َُ( حواري الشركاين )ٕٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 / أ [ ن   ُُّ( ]َُ)
 (ْْٗٓب )( ننهاج الطالبُُ)
 (ٖٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )َِّ/  ِ( فتح الوىاب )ُِ)
 (ْٗٔ - ّٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ّٔٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُّ)
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 .ُب الكتاب
) ودينار عند انقضائو  أم ن  االف (ّ)ولو كاتب على خدمة شهر ( : ) قولو

تقديرىا كالدينار إ٭با ؛ ألف ا٤بنفعة نستحقة ُب ا٢باؿ كا٤بدة ل: على األصح( أمْ)صحت ( 
: ال حقاؽ حصل التنجيم كُب كجو أك قوؿ( كإذا ا)تلف االيتٓٯبب عند انقضاء الشهر)

، ك٧بل الصحة إف تقدـ ٪بم (ٔيصح ألف اتصاؿ أحد النجهْب باآل)ر ٯبعلهها ٪بها كاحدا)
 ؛ ألنو قادر على العهل عاجز ع  ا٤باؿ فلو قدـ ٪بم ا٤باؿ ملو ا٤بصنفالعهل كها عرب ب

أك بيونْب نثبل  ( ليفهم أنو لو قاؿ بعد انقضا و بيـوٖ) ) عند انقضائو (: ( كإ٭با قاؿٕيصح)
( كلو كاتبو على )دنة رهر كدينار ُب أثناء ٗ، ك٥بذا مل ٱبتلفوا فيو)صح ن  طريق أكىل

، كقضية إطبلقو (َُ، كىو ظاىر نص األـ)ا٣ببلؼ فيصح ُب األصحالشهر فاألصح أنو على 
( كأف ُّ( ع  اب  الصباغ)ُِ( كالنوكم)ُُال يشَبط بياف عهلها كنقلو الرافعي)ا٣بدنة أنو 

( ُب كتاب اإلجارة ع  النص نا يوافق البغوم ، كأنو يبطل إذا ُٓ، كنقبل)( ررطوُْالبغوم)

                                 

 (ُٖٖٔ/  ْ( أصحهها : االرَباط . عجالة احملتاج )ُ) =
 (ِٓٔ/ ّ(  ٙبرير الفتاكل )ِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َُٔ/  ْ( الديباج )ّٔٔاج للغهراكم )( السراج الوىٓ)
 (ّٕٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔٔٔ( التلخيص )ٔ)
 (ّٗٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ْٕٓ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )ٕٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗ)
 (ّٕٔ/ ٗ( األـ )َُ)
 (ُْٓ/ ُّ( العزيز )ُُ)
 (ُِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُِ)
 (ْْْ( الشانل )ُّ)
 (ِِْ/  ٖ( التهذيب )ُْ)
 (ِٖٓ/ ٓ( ركضة الطالبْب )ُٖٗ/ ٔ( العزيز )ُٓ)
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: ) كا٤بذىب ا١بواز كيلـز نا جرت العادة بو ( كعبارة اب  الصباغ : ) كتلـز (ُأطلق ٍب قاؿ)
 )دنة نثلو (.
( ألنو ن  قبيل إد)اؿ بيعتْب ُب ّ)أو على أن يبيعو كذا فسدت ( : ) (ِقولو /)

 ( أف يشَبم أحدٮبا ن  اآل)ر فسدت (.ٔ( : ) إذا ررط)ٓ( كعبارة الركضة)ْبيعة)
( ٖ( )أم()ٕ( ) ولو قال : كاتبتك وبعتك ىذا الثوب بألف ، ونجم األلفقولو : ) 

( عند ٗرهري  يؤدل ننهها ٟبسها ة)بأف قاؿ : كاتبتك كبعتك الثوب بألف درىم إىل 
( أم: بقولو: فإذا ُُ)وعلق الحرية بأدائو ( ( ) َُانفصاؿ األكؿ كالباقي عند انقضاء الثاين)

، كقبل العبد العقدي  أنا نعا كقبلتهها أك نرتبا كقبلت الكتابة كالبيع أك أديت فأنت حر
أنا بطبلف البيع فلتقدـ ( ُّ( ) ) فالمذىب صحة الكتابة دون البيع( ُِالبيع كالكتابة)

، كإذا بطل البيع ففي الكتابة قوال تفريق (ُْأحد رقيو على أىلية العبد ٤بتابعة السيد )
، كعلى ىذا ففي قوؿ : يصح با١بهيع كاألظهر بالقسط فيوزع (ُٓالصفقة  كاألظهر الصحة)

                                 
 (ِٖٓ/ ٓ(ركضة الطالبْب )ُ)
 / ب [ ن  ب ِٔٓ( ]ِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٖٔٓ/  ْ( بداية احملتاج )ْٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ْ)
 (ُِٔ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 ( ُب ج : ارَبطٔ)
 (ْٗٓج الطالبْب )( ننها ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 ( ُب أ : ٟبسة . ٗ)
 (ِٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ِٖٕ/  ّ( األنوار )ُِ)
 (ْٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٓٓ( احملرر )ُْ)
 (َْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓ)
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كإف قلنا  ،(ُالثه  على قيهة العبد كالثوب فها )ص العبد لزنو ُب النجهْب فإذا أدل عتق)
: أف فيو قويل ا١بهع بْب ( ، كالطريق الثاينِبفسادىا مل يعتق حٌب يؤدم ا١بهيع ٍب يَباجعاف)

: فا٤بذىب ( ككاف األكىل أف يقوؿ٨ّبتلفي ا٢بكم ففي قوؿ يصحاف كُب قوؿ يبطبلف )
اتبتك : ك٣ببلؼ نا إذا أكقعو دفعة فلو قاؿ، ك٧بل ا( الكتابةْبطبلف البيع كاألظهر صحة)

، كقاؿ قطعا لتعدد الصفقة بتفصيل الثه  ، صحت الكتابة٪بهْب كبعتك الثوب بألف ُب
، كإف أ)ره ككاف العبد قد بدا يع ُب العقد على لفظ الكتابة بطل: ) إف قدـ الب(ٓا٤باكردم)

بطلب الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع إذا قبلو العبد كإف مل يك  العبد ابتدأ بطلت 
 لسيد بَبكها بطل البيع (.الكتابة كابتدأ ا

( أم: ٕ)) على عوض منجم (  أم : صفقة كاحدة (ٔ)ولو كاتب عبيدا ( : ) قولو
( ٗوعلق عتقهم بأدائو فالنص)( كقٍب كذا ككذا ) ٖ: كاتبتكم على ألف ) إىل ( )فقاؿ

؛ ألف نالك العوض كاحد كالصادر ننو ( أم: يعتق كل كاحد بأداء حصتوَُ( ) صحتها
: ال يصح كها لو ارَبل ( كُب قوؿ ٨بىريجُُار كها لو باع عبدي  ن  كاحد )لفظ كاحد فص

( ىنا على صحة ُّ، كنص البويطي)( فيو البطبلفُِعبيد ٝبع بثه  كاحد فإف النص)

                                 
 (ّٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َّّ/  ِب )( فتح الوىاُ)
 (ّٖٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِ)
 (ٕٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُٕٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ّ)
 ( ُب ب : الصحةْ)
 (ُٕٓ-ُٔٓ/ ُٖ( ا٢باكم )ٓ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ُب ب : يل ٖ)
 (ِّٕ/ ٗ( األـ )ٗ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُُٔ/  ْ( الديباج )ٓٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُ)
 (ّٕٕ/  ٗ( األـ )ُِ)
 (ُُُٕ( ٨بتصر البويطي )ُّ)
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( عبدي  فصاعدا ؛ ألف االثنْب  ُالكتابة كبطبلف البيع ، ككاف ينبغي أف يقوؿ كاتب /)
 ببل )بلؼ . كذلك ، كأف يقوؿ بعوض كاحد فلو تعدد صح

( أم: ْ)على قيمتهم يوم الكتابة (: الثه  ا٤بسهى ) ( أمّ)ويوزع ( : ) (ِ)قولو()
، فإذا كانت قيهة أحدىم نا ة كاآل)ر نا تْب كاآل)ر ثبلٜبا ة فعلى األكؿ يدس على األصح

( ، كإ٭با ٔ( ، كقيل : على عدد رؤكيهم )ٓا٤با ة كعلى الثاين ثلثها كعلى الثالث نصفها )
 (.ٕرب يـو الكتابة ألنو كقت ا٢بيلولة بْب السيد كبينهم )اعت

ومن ( ) ٗ( أم كال يتوقف عتقو على أداء غّبه)ٖ)فمن أدى حصتو عتق ( : ) قولو
( ُُألف األداء مل يوجد ككذا لو نات فإنو ٲبوت رقيقا كيعتق غّبه باألداء ) (َُ)عجز رق ( 

كل ٗبا   ، ٍب يرجع( عتقوا بالتعليقُِا)، فإف قلنا بفسادىا فأدك كىذا كلو نفرع على صحتها
، كإف أدل بعضهم حصتو مل يعتق ُب األصح لعدـ كهاؿ الصفة أدل كيرجع السيد بالقيهة

(ُّ.) 
( أم : فيقوؿ : كاتبت بعضك الرقيق ُْ)وتصح كتابة بعض من باقيو حر ( قولو : ) 

                                 
 / ب [ ن  ج ُُّ( ]ُ)
 ( ياقط ن  بِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (  ّٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُّٗ( العجاب )ٓ)
 (ّٕٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٓ/  َُالوىاج )( النجم ٔ)
 (َْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٖٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُّٗ/  ٓ( الغرر البهية )َّّ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٖٖٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ْٕٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
 ج : فادعوا ( ُب ُِ)
 (ّٕٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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 (.ُيعو )على كذا ؛ ألف بو ٰبصل االيتقبلؿ ا٤بقصود بالعقد فأربو نا لو كاتب ٝب
) صح في الرق في األظهر  : كىو حر البعضأم (ّ)( كاتب كلو ( ِفلو /): ) قولو

: ن  قويل تفريق الصفقة يواء كاف عا٤با ٕبرية بعضو أك أعتقد رؽ ٝبيعو فباف حر ( أمْ)( 
( ، كإف قلنا بالفساد مل يعتق ٔ( كإذا أدل قسط الرقيق ن  القيهة كقبل ا١بهيع عتق)ٓالبعض)
دم ٝبيع ا٤بسهى لتحقق الصفة ، فإذا اعتق ايَبد ن  السيد نا أدل كللسيد عليو حٌب يؤ 

 (.ٕقسط القدر الذم كاتبو ن  القيهة )
( أم على ٖ( ) ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيو لغيره ولم يأذن: ) قولو

لشريك ( ، فإف أفسدنا كتابة اَُ( ، كقيل : يطرد ا٣ببلؼ االٌب)ٗا٤بذىب لعدـ االيتقبلؿ)
( يكاتبو بعض كسبو كإىل الذم  ُُفللسيد إبطا٥با ، فإف مل يفعل كدفع العبد إىل الذم )مل()

كاتبو بعضو ٕبسب ا٤بلك حٌب أدل ناؿ الكتابة عتق ، كيقـو نصيب الشريك على الذم  
كاتب بشرط يساره ، كيرجع العبد عليو ٗبا دفع ، كيرجع ىو على العبد بقسط القدر الذم  

، كإف دفع ٝبيع نا كسبو إىل الذم كاتبو حٌب ًب قدر النجـو فاألصح ( ُِيهة)كاتبو ن  الق
( ، كقيل : يعتق ُّأنو ال يعتق ألف ا٤بعاكضة تقتضي إعطاء نا ٲبلكو لينتفع بو ا٤بدفوع إليو )

                                 
 (ٕٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُُ/  ِ( ا٤بهذب )ُ)
 / أ [ ن  أ ِّْ( ]ِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ََُُ( فتح الرٞب  )ُٖٕ( ا٣ببلصة )ٓ)
 (ّٖٗ/  َُاج )( ٙبفة احملتُْٗ( غاية البياف )ٔ)
 (ّٕٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُٖٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (ّٕٗ/  ٖ(السراج على نكت ا٤بنهاج )َُ)
 ( ياقط ن  ج ُُ)
 (ُّّٕ/  ّ( اإليعاد )ُّٕ/  ّ( األنوار )ُِ)
 (ُٕ/  ِ( ا٤بهذب )ُِٖ/  ِ( حلية العلهاء )ُّ)
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( ، كعلى األصح يأ)ذ الذم مل يكاتب نصيبو ٩با أ)ذه الذم كاتب ٍب إف ُلوجود الصفة )
 (.ِـ ن  حصتو ن  الكسب عتق كإال فبل)أدل العبد ٛباـ النجو 

أنا األكىل ففيها طريقاف ( ّ)وكذا إن أذن أو كان لو على المذىب ( : ) قولو
كال ٲبك  : الفساد أيضا ؛ ألف الشريك ٲبنعو ن  الَبدد كا٤بسافرة أرهرٮبا: قوالف أظهرٮبا
(، ْعلى الصحيح)؛ ألف الصدقة ال تصرؼ إىل القدر ا٤بكاتب ننو صرؼ يهم ا٤بكاتبْب إليو

( ، ٔ( نصيبو فجاز أف ينزؿ بالعقد ا٤بقتضي للعتق كالتدبّب)ٓ: يصح ١بواز أف يعتق /)كالثاين
كأنا الثانية ففيها طريقاف قطع ا١بههور با٤بنع لعدـ ايتقبللو ككها ال ٯبوز للسيد أف يبعض 

ف ، كىي كتابة ( ، كالثانية : قوالف أظهرٮبا : البطبلٕعتق عبده ال ٯبوز أف يبعض كتابتو)
فايدة فإف أدل ا٤باؿ قبل أف يفسخ السيد عتق كيرل إىل الباقي ٍب يرجع ا٤بكاتب ٗبا أدل 

؛ ألنو مل ( بقسط نا يرل إليو العتقٖكالسيد بقسط القدر ا٤بكاتب ن  القيهة كال يرجع /)
ا قوالف بل ( ، ككاف ينبغي التعبّب ُب األكىل باألظهر ، فإف ا٤بعركؼ فيهٗيعتق ٕبكم الكتابة)
 ( طريقة القطع . َُمل ٰبك ُب الركضة)

: جنسا كأجبل أم (ُُ)ولو كاتباه معا أو وكبل صح إن اتفقت النجوم ( : ) قولو
: تقسم كذلك يواء صرحا أم (ُّ)وجعل المال على نسبو ملكيهما (  ( )ُِكعددا)

                                 
 (ْٗٔ/  ِ( االنتصار )َُِ/  ُْ( ٕبر ا٤بذىب )ُ)
 (ّْٕ/  ُِ( كفاية النبيو )ِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٓٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٖٖ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 / أ [ ن  ب ِٕٓ( ]ٓ)
 (ّٕٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٖٖٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ٖٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُِٔ/  ْ( الديباج )ٕ)
 / أ [ ن  ج ُِّ( ]ٖ)
 (َّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َّٖ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ِِٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )َُ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ّٕٔ - ّٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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، و ا٤بشهور(، ىذا ىُبارَباط ذلك أك أطلقا لابل يؤدم إىل انتفاع أحدٮبا ٗباؿ اال)ر )
صحاب ٚبرٯبو على ( ع  بعض األّ( القطع بو لك  حكى ا٤باكردم)ِكادعى ُب الركضة)

( كجها ثالثا أنو إذا ْ: ) كا١بههور على فساد ىذا التخريج ( كحكى ُب الكفاية)قاؿ ،قولْب
كاف ألحد الشريكْب زيادة على ناؿ اال)ر فبل تصح الكتابة أصبل ، كإ٭با تصح إذا كاف 

( عها لو ا)تلفت النجـو ُب ا١بنس ٓ)إن اتفقت ( : ) لى السواء، كاحَبز بقولولكهها عن
أك ُب األجل أك العدد أك ررط التساكم ُب النجـو نع التفاكت ُب ا٤بلك أك العكس ففي 

: يبطل أحدٮبا بكتابة نصيبو بإذف اآل)ر، كقيل ( فيها إذا انفردٔصحة كتابتهها القوالف)
( ٗ)أو وكبل (: ) ( كقولوٖشَبط تساكم الشريكْب ُب نلك العبد)( ، كالصحيح أنو يٕقطعا)

 .ك ، فإف توكيل أحدٮبا اآل)ر كذلكيوىم اجتهاعهها كليس كذل
( أم َُ)فلو عجزه فعجز أحدىما وأراد اآلخر إبقاءه فكابتداء العقد ( : ) قولو

( ُِ) وز (: يج) وقيل( ُُفبل ٯبوز بغّب إذف الشريك على ا٤بذىب كال بإذنو على األظهر)
 (.ُّ، كإف انتنع ُب االبتداء ؛ ألنو ٰبتهل ُب الدكاـ نا ال ٰبتهل ُب االبتداء )أم: قطعا
: أم (ُ)) من نصيبو أو أعتقو عتق نصيبو (  أم أحدٮبا (ُْ)ولو أبرأ ( : ) قولو

                                 
 (َُْ/  ٖ( هناية احملتاج )ّٗٗ/  َُتاج )( ٙبفة احملُ)
 (َِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (َِّ/ ُٖ( ا٢باكم )ّ)
 (ّٕٔ-ّٕٓ/ ُِ( كفاية النبيو )ْ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ُب ب : قوالف ٔ)
 (ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 (ٖٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّْٗ/  ٖ( التهذيب )ٖ)
 (ٓٗٓ )( ننهاج الطالبْبٗ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ْْٓ/  َُ( النجم الوىاج )ّٗٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُِٔ/  ْ( الديباج )ُْْ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( على الصحيح ؛ ألنو ّ)) وقوم الباقي إن كان موسرا (  (ِقطعا لتنزيلو ننزلة االبتداء)
( ، كظاىر كبلـ ٓ( كقيل : ال يراية )ْو فوجب التقومي كها لو مل يك  نكاتبا)بعض حريت

ا٤بصنف أنو يقـو ُب ا٢باؿ ليسرم كاألظهر أنو ال يسرم ُب ا٢باؿ بل عند العجز فإذا أدل 
نصيب اآل)ر ن  النجـو عتق ع  الكتابة كالوالء بينهها كإف عجز كعاد إىل الرؽ ثبتت 

( السراية ُب ا٢باؿ كقاؿ : ) إنو ٕ( كرجح البلقيِب)ٔء كلو للهعتق)السراية حيناذ كيكوف الوال
 .( (ٗ( كا٤بختصر)ٖنص األـ)

 فصل 
أو يدفعو إليو  أم ا٤بعقود عليو ) (َُ)) يلزم السيد أن يحط عنو جزءا من المال ( 

 يب ىب نب مب ُّٱٱ:: يدفع إليو جزءا ننو بعد قبضو ليستعْب بو لقولو تعاىل( أمُُ)( 
( أنو ال ٯبب ُٓ( كنالك)ُْ( كع  أيب حنيفة)ُّ( كظاىر األنر الوجوب)ُِ) َّزت رت
، كنقتضى كبلـ ا٤بصنف أف الواجب أحد األنري  ، كاألصل تاره الركياين ُب ا٢بلية، كا)

                                 

 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ٖٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 .(ّٔٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 .( ُّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 .(ٔٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 .(ِٖٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٕ)
 .(َُّ/ ٗ( األـ )ٖ)
 .(ِْٔ( ٨بتصر ا٤بزين )ٗ)
 .(ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .(ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .(ّّرة النور )( يو ُِ)
 .(ُٗٔ( كفاية األ)يار )َُٗ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ُّ)
 .(ْٕٖ/  ُِ( العناية )ُْ/  ٖ( ا٤ببسوط )ُْ)
 .(ّْٖ/  ٗ( ننح ا١بليل )ُٖٗ/  ِِ( التههيد )ُٓ)
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بة الصحيحة كال ٯبب ُب ، ك٧بلو الكتا( أف ا٢بط أصل كإاليتاء بدؿ عنوُا٤بنصوص ُب األـ)
، كأنا البدؿ فإف ال يكوف إال ن  نفس ناؿ الكتابة ، كاإليتاء با٢بط(ِالفايدة على األصح)

كاف ن  غّب جنس ناؿ الكتابة كبدؿ الدراىم ع  الدنانّب مل يلـز ا٤بكاتب قبولو على 
  جنسو ، كإف كاف ا٤ببذكؿ ن  غّب ناؿ الكتابة لك  ن(ّالصحيح كلو رضي بو جاز قطعا )

.ْفكبلـ ا٤بصنف يقتضي أنو ال يلزنو ، لك  الصحيح ُب الركضة)  ( اللزـك

( ) ٕ()ٔ( ألنو ا٤بنقوؿ ع  الصحابة رضي اهلل عنهم )ٓ)والحط أولى (: ) قولو
( ع  اب  عهر رضي اهلل عنهها أنو كاتب عبدا ٗ( ٤با ركل نالك)ٖ)والنجم األخير أليق ( 

( آ)ر ٪بونو ، كألنو َُنها ٟبسة آالؼ  كذلك ن )لو على ٟبسة كثبلثْب ألفا ككضع ن
 ( .ُِ: يتعْب فيو كبعده كال ٯبوز قبلو)( كقيلُُأقرب  لتحصيل  نقصود العتق)

( : نا يقع عليو ُْ( أم()ُّ)واألصح أنو يكفي )ما يقع عليو االسم ( قولو : ) 
وال يختلف ( : ) أقل نا يتهوؿ ( ) ُٔ( ، كعبارة الركضة)ُٓايم ا٤باؿ كها عرب بو احملرر)

                                 
 (ّْٖ/ ٗ( األـ )ُ)
 (ّٖٕ/  ْ( إعانة الطالبْب )ُّٔ/  ْ( الديباج )ِ)
 (َْٖ/  ْ( التجريد )َٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (ِْٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ُب ب : ع  النيب صلى اهلل عليو كيلمٔ)
 (ٕٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٖٖٕ/  ِ(ا٤بوطأ كتاب ا٤بكاتب باب القضاء ُب ا٤بكاتب )ٗ)
 ( ُب ب : ُب َُ)
 (ّٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ََْ/  َُحملتاج )( ٙبفة اُُ)
 (ْٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 ( نكررة ُب بُْ)
 (ِٓٓ( احملرر )ُٓ)
 (ِْٗ/  ُِ( ركضة الطالبْب ) ُٔ)
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(، ِ: كثرتو كقلتو ؛ ألف اهلل تعاىل مل يقيد االيتاء بشيء كال قدره )( أمُ)بحسب المال ( 
: نا يليق با٢باؿ كيستعْب بو على العتق فيختلف بقلة ا٤باؿ ككثرتو ، فإف مل يتفقا على كالثاين

: يعترب حاؿ  ( ، كقيلْ( العبد كاكتسابو)ّريء قدره ا٢باكم باالجتهاد كنظر فيو إىل قوة /)
 .(ٓالسيد ُب اليسار كاإلعسار)

( ٕ( أم ليستعْب بو على ٙبصيل العتق)ٔ)وإن وقت وجوبو قبل العتق ( : ) قولو
، (ٖكحكاه البندٯبي ع  النص كعليو فإ٭با يتعْب ُب النجم األ)ّب كالثاين بعد العتق ليتبلغ بو )

 (.َُبعد األداء كحصوؿ العتق )( أنا كقت ا١بواز فه  أكؿ عقد الكتابة كٯبوز أيضا ٗك /)
( كصححو ع  علي رضي اهلل عنو ُِ( ٤با ركاه ا٢باكم)ُُ)ويستحب الربع ( : ) قولو
( قاؿ : ُّ) َّزت رت يب ىب نب مب ُّٱٱ:هلل عليو كيلم قاؿ ُب قولو تعاىلأنو صلى ا

( الزركشي : ) كا٢بجة باقية ُٓؿ): ) الصواب كقفو ( قا(ُْ) ربع الكتابة (  كقاؿ اب  ا٤بنذر)

                                 
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٖٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُْ/  ٖ( هناية احملتاج )ِ)
 / ب [ ن  ج ُِّ( ]ّ)
 (َُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َُُِ( فتح الرٞب  )ْ)
 (ِّٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٓ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َّّ/  ِ( فتح الوىاب )ُٗٔ( كفاية األ)يار )ٕ)
 (ِِّ/  ٓ( الغرر البهية )ُٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 / أ [ ن  أ ِّْ( ]ٗ)
 (َُْ - ََْ/  َُ( حواري الشركاين )ّٖٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َُ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
(. السػػػن  الكػػػربل للنسػػا ي بػػػاب ا٤بكاتػػػب ّٕٗ/ ِ( ا٤بسػػتدرؾ كتػػػاب التفسػػػّب بػػاب تفسػػػّب يػػػورة النػػور )ُِ)

(  كقػاؿ األلبػاين : ننكػر . إركاء َّْٓ( )ُٖٗ/  ّتأكيل قولو تعاىل " كآتوىم نػ  نػاؿ الػذم آتػاكم " )
 (ُُٖ/  ٔالغليل )

 (ّّ( يورة النور )ُّ)
 (ٖ/  ٕ( اإلرراؼ على نذاىب العلهاء )ُْ)
 ( ُب ب : علي ُٓ)
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 ؛ ألف نثلو ال يقاؿ إال توقيفا ( .
( ألثر اب  عهر رضي ّ)فالسبع ( ( ) ِ( أم فإف مل يسهح بالربع)ُ)وإال ( : )قولو

( ع  أيب ٓ( : ) بقي بينهها السدس ( ركل البيهقي)ْاهلل عنهها السابق ، كقاؿ البلقيِب)
( على ألف درىم قاؿ : ) فأتيتو ٗبكاتبٍب فرد ٔ/) يعيد نوىل أيب أييد أنو كاتب نوىل لو

 عىلىيي نا ٍب درىم ( .
( ، كىو يقتضي التحرمي ٖ( أم : ال)تبلؿ نلكو )ٕ)ويحرم وطء مكاتبتو ( : ) قولو

( كا٤براد الكتابة ٗكإف مل يقطعو كالطبلؽ الرجعي فلو ررط ُب الكتابة أف يطأىا فسد العقد )
( ، كاقتصاره على الوطء يوىم جواز نا عداه لك  َُيق بصفة)الصحيحة فإف الفايدة كالتعل

( ُب باب الظهار أنو ٰبـر ننها كل ايتهتاع قاؿ : ) ككذا ا٤ببعضة ( ُُُب زكا د الركضة)
( النكاح أنو ٰبـر النظر إليها أيضا ، كىو يوىم انتناع نظر ُّ( ُب )باب()ُِكذكر الرافعي)

ع  القاضي ا٢بسْب ، لك  نص الشافعي على  ( ىناؾُْا٤بكاتب لسيدتو كحكاه ن  زكا ده)

                                 
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّٕٗ/  ْ( إعانة الطالبْب )ْٖٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َّٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ْ)
ُب تفسػّب قػوؿ اهلل تعػاىل "كآتػوىم نػ  نػاؿ اهلل الػذم  ( السن  الكربل للبيهقػي كتػاب ا٤بكاتػب بػاب نػا جػاءٓ)

 (ُِٕٔٔ( )ٓٓٓ/  َُآتاكم " )
 / ب [ ن  ب ِٕٓ( ]ٔ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٗٗٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٖ)
 (ُْٔ/  ْ( الديباج )ِّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ٗ)
 (ّٖٔ/  ْيب كعهّبة )( حاريتا قليو ََٓ/  ْ( حارية الرنلي )َُ)
 (َِٕ/ ٖ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (ْٕٗ/ ٕ( العزيز )ُِ)
 ( ياقط ن  ب ك جُّ)
 (ِّ/  ٕ( ركضة الطالبْب )ُْ)
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 (ُا١بواز كجرل عليو العراقيوف ُب ىذا الباب .)
( أم : كإف علم التحرمي للشبهة ، لك  يعزر على الصحيح ِ)وال حد فيو ( : ) قولو

 (.ْ: ٰبد العامل )( كُب قوؿّ)
ؿ ٨برج إف ( ،كُب قو ٔ( أم : يواء العامل أك ا١باىل للشبهة )ٓ)ويجب مهر ( : ) قولو

( قاؿ ٕ، كىو ظاىر ننقوؿ ا٤بزين)ف الراى  ُب كطئ ا٤برىونة مل ٯببطاكعتو مل ٯبب كها لو أذ
، كىل يتكرر بتكرر الوط ؟ ا٤بنصوص ُب كانتنع يا ر أصحابنا ن  ٚبرٯبو (: ) (ٖا٤باكردم)

 .  ا٤بنع كىو ا٤برجح ُب باب الصداؽ (ٗاألـ)
 .(ُُهنا علقت بو ُب نلكو)( أم : نسيب ؛ ألَُ)والولد حر ( : ) قولو
( ٢بريتو عند علوقها بو ؛ ألنو اب  ُِ)وال تجب قيمتو على المذىب (: ) قولو

ت لو حكم الكتابة مل ، كا٣ببلؼ نبِب على حكم كلدىا ن  غّبه ، إف قلنا : ال يثب(ُّأنتو)
لى ؼ نبِب ع( ففي لزـك قيهتو )بلُْ: يثبت كىو األصح)؛ ألنو ق  لو، كإف قلناتلزنو قيهتو

، كقد (ُٓ، كإف قلنا لؤلـ لزنتو)أف حق ا٤بلك فيو ٤ب ، إف قلنا: للسيد كىو األظهر مل يلزنو

                                 
 (ْٖٓ/ َُ( النجم الوىاج )ُ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٕٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕٕٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ّ)
 (ّّٖ/  ٖنهاج )( السراج على نكت ا٤بّْٓ/  ٖ( البياف )ْ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِّْ/  ْ( التجريد )َُْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ِْٕ( ٨بتصر ا٤بزين )ٕ)
 (ُِٔ/  ُٖ( ا٢باكم )ٖ)
 (ّٓٓ/ ٗ( األـ )ٗ)
 (ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُْٔ/  ْ( الديباج )َّْ/  ِ( فتح الوىاب )ُُ)
 ( ٔٗٓ – ٓٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ِّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ُِْ/  ٖاية احملتاج )( هنُّ)
 (ُٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ْٗٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُْ)
 .(ّٖٓ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َّٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُٓ)
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نوزع ا٤بصنف ُب تعبّبه با٤بذىب القتصاره على طريقة قاطعة با٤بنع كمل ٰبكها الرافعي ، نعم 
ا ا قيهتو قطعا ؛ ألهنأطلق ا٣ببلؼ كىو فيها قبل العجز ، أنا لو كضعتو بعد العجز فليس ٥ب

، أك بعد العتق فكذلك ؛ ألف القيهة إ٭با ٘بب للحيلولة حالة الوضع كىو حر نلك السيد
 .(ُحيناذ ٕبرية األـ)

لعتقها يبباف كال يبطل : يصّب ( أمِ)وصارت مستولدة مكاتبة ( : ) قولو
، فإف أدت النجـو عتقت ع  يتيبلد كالكتابة كاحد كىو العتق؛ ألف حكم االااليتيبلد
 (.ّبعها كسبها ككلدىا )الكتابة كيت

( أم : ع  االيتيبلد على األصح ، كعتق ْ( ) فإن عجزت عتقت بموتوقولو : ) 
( ، كافهم أنو لو نات قبل عجزىا ٓنعها أكالدىا ا٢بادثوف بعد االيتيبلد ن  نكاح أك زنا )

ها  ال يعتق ع  االيتيبلد كىو األصح ، بل ع  الكتابة كها لو أنشأ عتقها ُب حياتو كيتبع
 (. ٕ( فيها حكاه الرافعي)ٔكسبها قطع بو البغوم)

( ألف ٖ( ) وولدىا من نكاح أو زنا مكاتب في األظهر يتبعها عتق ورقا: ) قولو
: ال بل يكوف قنا للسيد ألف ( ، كالثاينَُ()ٗالولد يتبع أنو ُب الرؽ كا٢برية فهكذا ُب العتق)

، كعلى األكؿ (ُِ( كولد ا٤برىونة)ُُ)الكتابة عقد يقبل الفسخ فبل يثبت حكهو ُب الولد /
ا٤براد أنو يتبعها ُب العتق ا٢باصل بسبب الكتابة إذا أدت النجـو أك ٪بز السيد عتقها كإف 

                                 
 (ِٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َْٗ/  ُِ( كفاية النبيو )ُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٕٔراج الوىاج للغهراكم )( السُْٕ( التنبيو )ّ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْْٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ُُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٓ)
 (ّْْ/  ٖ( التهذيب )ٔ)
 (ّٔٓ/  ُّ( العزيز )ٕ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ية فهكذا ُب الرؽ (( ُب ب زيادة كىي قولو )كالثاين ال يتبعها عتقا كرقا الف الولد يتبع أنو ُب الرؽ كا٢بر ٗ)
 (ُٓٔ/  ْ( الديباج )َُ)
 / أ [ ن  ج ُّّ( ]ُُ)
 (ََٕ/  ْ( زاد احملتاج )َُُ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ُِ)
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: ) ( قاؿْ( فيو ٘بوز فإف الرافعي)ّ( ) مكاتب: ) ( ، كقولوِ( )ُعجزت كرقت صار رقيقا)
يد)ل ُب الكتابة كال  ال ليس ا٤بقصود نصب ا٣ببلؼ ُب صّبكرتو نكاتبا فقد نصوا على أنو

، بل ا٤بقصود أنو ىل يتبعها ُب العتق بعتقها كالرؽ برقها أـ ال ( ، كعبارتو يطالب بشيء
توىم أف ىذا ُب ا٤بكاتبة ا٤بستولدة كليس كذلك بل ىو ُب ا٤بكاتبة اجملردة ، ك٧بل ا٣ببلؼ ُب 

كتابة فلو انفصل بعد ا٢بادث بعد الكتابة كقبل العتق بأف تضعو ألكثر ن  يتة أرهر ن  ال
عتقها تبعها قطعا أك قبل العتق كلك  كاف نوجودا عند الكتابة بأف كضعتو ألقل ن  يتة 

ف قلنا : يعرؼ فللسيد ( ) قاؿ القاضي : فإف قلنا : ا٢بهل ال يعرؼ فكا٢بادث ، كإٓأرهر)
دبرة ؛ ألنا ٪بعلو حيناذ كولد ياعة ككلد ياعة ال يصح أف يكاتب ٖببلؼ ا٤بقوال كاحدا

كا٤بعتقة كا٤ببيعة حيث يتبعها قطعا ، فإف كلد ياعة ٲبك  أف يعتق كيباع كيدبر ( كىذا نا 
حكم الكتابة ال على يبيل ، ٍب قاؿ ن  عند نفسو : ) كجب أف يثبت (ٔحكاه البغوم)

 ، كإف كاف ال يقبل البيع كحده (.كها يتبع ا٢بهل ا١بارية ُب البيع، بل االيتتباع  السراية
 ( .ٖ( أم ن  النجـو ألنو مل يوجد ننو التزاـ)ٕ( ) وليس عليو شيء : )قولو
)وفي قول ( َُ: كها أف حق ا٤بلك ُب األـ لو)( أمٗ)والحق فيو للسيد ( : ) قولو

( ، ك٧بل ىذا ُِ: ألنو لو كاف للسيد مل يعتق بعتقها كألنو نكاتب عليها)( أمُُ)لها ( 

                                 
 (َْٓ/  ْ( التدريب )ُ)
 (ُِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّ/  ِ( ا٤بهذب )ِ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٕٓٓ/ ُّ( العزيز )ْ)
 (ُٕٓا٢باكم الصغّب ) ( ررحََٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 (ْْْ/ ٖ( التهذيب )ٔ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )َّْ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُٓٔ/  ْ( الديباج )ُُٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ُِ)
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( : ) فيشبو أف ُكاف ن  عبدىا قاؿ الرافعي)الَبجيح نا إذا مل يك  كلدىا ن  عبدىا فإف  
( : ) ِيكوف كولد ا٤بكاتب ن  جاريتو يعِب فيكوف حق ا٤بلك فيو لؤلـ قطعا ( قاؿ البلقيِب)

كعندم أنو كىم فإف ا٤بكاتب ٲبلك جاريتو كالولد يتبع أنو ُب الرؽ ككلد ا٤بكاتبة إ٭با جاه 
 ، كالقوالف نفرعاف على األظهر أنوى  رؽ أبيو الذم ىو عبدىا ( انتهالرؽ ن  أنو ال ن

: ال يثبت فهو ق  للسيد فلو بيعو كعتقو ع  الكفارة كالوطء يثبت لو حكم الكتابة، فإف قلنا
 (.ْ( يعتق بعتق األـ )ّإف كاف الولد أنة كال /)

( ، ٔ( أم : إف قلنا : إنو للسيد فقيهتو لو)ٓ)فلو قتل فقيمتو لذي الحق ( : ) قولو
 (.ٖ؛ ألف القتل قطع أثر الكتابة فيهوت رقيقا )( ، كقيل: لو أيضإا فلها)كإف قلنا : ٥ب

( أم : على كلد ا٤بكاتبة فيها دكف ٗ)والمذىب أن أرش جنايتو عليو ( قولو : ) 
( َُ)وكسبو ومهره ينفق منها عليو وما فضل وقف فإن عتق فلو وإال فللسيد ( نفسو ) 

كنا بعده ٥با لتصرفو ُب   لك فيو لؤلـ فاألرش: ) كنفيو ا٣ببلؼ بأف حق ا٤بقاؿ الزركشي
، كإف قلنا : للسيد كىو األصح فوجهاف أصحهها : أنو ينفق عليو كيوقف الباقي ، كتابتها

 كحاصلة تصحيح طريقة ا٣ببلؼ فلو عرب باألصح لك  أكىل ( .
( لقولو صلى اهلل عليو ُُ)وال يعتق شي من المكاتب حتى يؤدي الجميع ( : )قولو 
( أبو داكد كالنسا ي كاب  حباف ُب ُِ" ا٤بكاتب ق  نا بقي عليو درىم " ركاه /) :كيلم

                                 
 (َٔٓ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (ِّٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ِ)
 / أ [ ن  ب ِٖٓ( ]ّ)
 (ّٗٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ُب ب : السيد فقيهتو ٔ)
 (ُِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ْْٓ/  ِ( االنتصار )ٕ)
 (ّٖٓ/  ٖج )( السراج على نكت ا٤بنها ُٖٔ/  ِ( حلية العلهاء )ٖ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 / أ [ ن  أ ِْْ( ]ُِ)
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، كألنو إنا أف يغلب فيها حكم ا٤بعاكضات فيجرم ٦برل البيع أك حكم (ُصحيحو)
الصفات فتجرم ٦برل العتق بالصفة ، فإف كاف األكؿ فا٤ببيع ال ٯبب تسليهو إال بقبض 

( ، كلفظ ا٢بديث ِق على الصفة ال يعتق بوجود بعضها)ٝبيع ٜبنو ، كإف كاف الثاين فا٤بعل
ُب نعُب األداء اإلبراء نثل للتقليل فلو بقي عليو أقل ن  درىم كلو فلس فا٢بكم كذلك ، ك 

، كُب حصولو بااليتبداؿ عنها )بلؼ كإذا جويٍزنا ا٢بوالة بالنجـو أك عليها حصل فيعتق بو
( ْد فإف تعدد العقد كها لو كاتب عبيدا صفقة)، كىذا إذا اٙب(ّالعتق بنفس ا٢بوالة أيضا)

( مل يؤد اال)ركف كها يبق ، كفيها إذا كاتب اثناف ٓفأدل بعضهم حصتو عتق كإف /)
( كلو ررط السيد أنو ٔعبدٮبا نعا ال يعتق بأداء نصيب أحدٮبا حٌب يعطي نصيب اال)ر)

ففي صحة العقد قوال ا١بهع إذا أدل النجم األكؿ عتق كبقي الثاين ُب ذنتو يؤديو بعد العتق 
( ٖ( ، كىو يقتضي ترجيح الصحة كإ٭با حكاه الرافعي)ٕبْب عقدي  ٨بتلفْب قالو ُب الركضة)

( ا١بـز بالصحة فيها إذا كاتبو نطلقا كأدل بعض ا٤باؿ ٍب ٗع  بعضهم ، كاقتضى كبلنو)
 أعتقو على أف يؤدم الباقي بعد العتق .  

بمال فقال : السيد ىذا حرام وال بينة  اتب )أم : ا٤بك (َُ( ) ولو أتىقولو : )
( ُِ( يعِب أف القوؿ قولو بيهينو ؛ ألف اليد دليل ا٤بلك)ُُ)حلف المكاتب أنو حبلل ( 
                                 

( السػن  ِّٔٗ( )َِ/  ْ( ين  أيب داكد كتاب العتق باب ا٤بكاتب يؤدم بعض كتابتو فيعجػز أك ٲبػوت )ُ)
 (ُِٖ/  ٔصححو ُب اإلركاء )( ك ُِّْ( ، كركاه اب  حباف بلفظ آ)ر )َِِٔٓالكربل للنسا ي )

 (ُٓٓ/  َُ(النجم الوىاج )ِ)
 (ّٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َّْ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 ( ُب ب : أك ضعفوْ)
 / ب [ ن  ج ُّّ( ]ٓ)
 (ّٖٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (ُِٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ْْٖ-ّْٖ/ ُّ( العزيز )ٖ)
 ( ُب ب : كبلنهم ٗ)
 (ٔٗٓاج الطالبْب )( ننهَُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ّٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )َّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِ)
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( ُ، كظاىر كبلنو أنو يتعْب ا٢بلف على أنو حبلؿ ، كقاؿ ا٤باكردم)كقيل ال ٰبتاج إىل اليهْب
 أنو نلكو ( .: ) ٱبّب بْب أف ٰبلف أنو ليس ٕبراـ ، كبْب أف ٰبلف 

: ال يلـز قبولو عينا ؛ بل ٱبّب ُب ( أمِ): تأخذه أو تبرئو عنو ( ويقال للسيد: ) قولو
 .(، ىذا ىو ا٤بذىب، كقيل ُب إجباره على األ)ذ: قوالفّأحد األنري )
فإن نكل المكاتب ( أم كيعتق ا٤بكاتب ) ْ)فإن أبى قبضو القاضي ( : ) قولو

( عها لو أقاـ ٕ))وال بينة ( ( كاحَبز بقولو ٔلو أقاـ بينة) : يصّب كها( أمٓ)حلف السيد ( 
؛ ألف ُب إقانتها غرضا ظاىرا و ال ٯبرب على قبولو كتسهع بينتوالسيد بينة على نا يقولو فإن

: ) إ٭با تقبل البينة إذا عْب (ٗ، كقاؿ الصيدالين)(ٖكىو االنتناع ن  ا٢براـ كذا أطلقو كثّبكف)
و إليو ببل )بلؼ نؤا)ذة ( عْب لو نالكا أنر بتسليهَُالسيد ك)قد() لو نالكا ( ٍب إذا أ)ذه

ؿ، : ينزعو ا٢باكم كٰبفظو ُب بيت ا٤باإف اقتصر على قولو: حراـ ك٫بوه، فقيل، ك باعَبافو
، فإف (ُُ: أنسكو حٌب يعْب صاحبو كٲبنع ن  التصرؼ فيو)كاألصح أنو ال ينزعو بل يقاؿ

أنو يقبل كينفذ تصرفو فيو (  : ) فالصحيح(ُِاـ)أكذب نفسو كقاؿ ىو للهكاتب قاؿ اإلن
 .لظاىر أنو لو كذب نفسو ال يقبل (: يزيل ا٢باكم يده فاقاؿ: ) كإف قلنا

: ببينة ررعية كإلزاـ ال بإقرار أك ٲبْب أم (ُّ)ولو خرج المؤدي مستحقا ( : ) قولو
                                 

 (ُّٖ/  ُٖ( ا٢باكم )ُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ّٗٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُِٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ْٖٔ/  ُْب ا٤بطالب )( أئ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َُٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُّْ/  ٖ( هناية احملتاج )ٖ)
 (ُٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 ( زيادة ن  ب ك جَُ)
 (ْٔٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )َّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُُ)
 .(َّٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُِ)
 .(ٔٗٓالطالبْب )( ننهاج ُّ)
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: ) كاف (ْ)( قاؿ ُب التحريرّ: لفساد القبض)( أمِ)رجع السيد ببدلو ( ( ) ُنردكدة)
 ينبغي أف يقوؿ ٗبستحقو فإف ال يرجع ببدؿ ا٤بؤدم( .

: ألف األداء مل ( أمٓ)فإن كان في النجم األخير بان أن العتق لم يقع (: ) قولو
مل ٯبركا فيو : ) ىكذا قطعوا بو ك (، قاؿ الزركشئيصح كألنو عتق على ظ  براءتو كمل يربأ)

ٗبغصوب حيث ٰبصل الطبلؽ  أنت طالق فجات: إف أعطيتِب ألفا فا٣ببلؼ فيها لو قاؿ
؛ ألف الطبلؽ ٰبصل بالصفة كىنا ا٤بعلق عليو براءة الذنة كمل توجد ( كقاؿ ُب على كجو
؛ بل لو كاف ُب غّبه كدفع األ)ّب على الوجو ا٤بعترب (: ) ال ٱبتص ذلك باأل)ّبٕالتحرير)

( ببعض النجـو ٖ ُب الركضة)فإنو يتبْب ٖبركج غّب األ)ّب نستحقا أنو ال عتق ، كلذلك عرب
). 

( أم: فإف العتق ال ٰبكم بو أيضا ٗ)وإن كان قال عند أخذه أنت حر ( : ) قولو
، ىذا ىو األصح ا٤بنصوص كقيل : يعتق (َُألنو بناه على ظاىر ا٢باؿ كىو صحة األداء)

 (.ُُنؤا)ذة لو )
ألف العقد  ؛( أم أف مل يرض بوُِ)وإن خرج معيبا فلو رده وأخذ بدلو ( : ) قولو

، فإف رضي بو ككاف ُب النجم (ُ( )ُّإ٭با يتناكؿ السليم فلم يلزنو أ)ذ ا٤بعيب كالسلم)
                                 

 (َُٕ/  ْ( زاد احملتاج )ْٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٔٔ/  ْ( الديباج )ّٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (ّّٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل ) ْ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُِٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٔ)
 (ّّٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل ) ٕ)
 (ِْٕ/ ُِلطالبْب )( ركضة اٖ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُِّ/  ٓ( الغرر البهية )ّٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُ)
 (ّٕٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ب : كالسليمُّ)
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، كرضاه بالعيب كاإلبراء ع  بعض ا٢بق لك  ىل يثبت حصوؿ األ)ّب نفذ العتق نطلقا
: يتبْب كقت الرضى كجهاف أصحهها: األكؿ، كإذا رد كقلنا العتق ن  كقت القبض أك ن 

( على ٓ( بعد ذلك /)ْ( /)ّ، ) فإف أدل ( )(ِك مل ٰبصل بالقبض فبل عتق)بالرد أف ا٤بل
: ٰبصل ا٤بلك بالقبض كبالرد يرتفع فاألصح أنو يتبْب ، كإف قلناالصفة ا٤بستحقة عتق حيناذ

، فلو حدث عنده عيب فلو (ٔأف العتق مل ٰبصل كإ٭با يثبت  الرد لو إذا مل ٰبدث نا ٲبنع)
: نا نقص ن  (، كُب قدره كجهاف قيلٕايتقر العتق كإال ارتفع)األرش فإف دفعو ا٤بكاتب 

)ٖقيهة ) : نا ، كقيل( كبو قطع السر)سيٗ( رقبة العبد ٕبسب نقصاف العيب ن  قيهة النجـو
 .(َُ، كنقل الركياين ترجيحو)ص ن  النجـو ا٤بقبوضة بسبب العيبنق

نفقة كتنقص قيهتو لو ( ألنو يتعرض للههر كالُُ) وال يتزوج إال بإذن سيده (: ) قولو
؛ ألنو إذا صح نكاح الق  فطريقاف أصحهها: القطع بالصحة ، فإف أذف لو(ُِعاد للسيد)

، كإذا صححنا ففي كجوب إجابتو (ُْ: قوالف كتربعو )( كالثاينُّباإلذف فا٤بكاتب أكىل)
، كمشل إطبلقو ا٤بكاتبة فيزكجها بإذهنا على (ُٓ)بلؼ كالق  لك  ىنا أكىل بالوجوب)

                                 

 (ُْْ/  ٖ( هناية احملتاج )َْٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُ) =
 .(ّٖٔكم )( السراج الوىاج للغهراِ)
 .( قولو  فإف أدل نكرر ُب بّ)
 ./ ب [ ن  ب ِٖٓ( ] ْ)
 ./ أ [ ن  ج ُّْ( ]ٓ)
 .( ُب ب : نانعٔ)
 .(َْْ/  َُ( حواري الشركاين )ٕ)
  .( ُب ب : القيهةٖ)
 .(ّْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٗ)
 .(َّٗ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 .(ُُْ/  ٖهناية احملتاج ) (ْٔٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُِ)
 .(ُٕٔ/  ْ( الديباج )ّٖٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُّ)
 .(ّٗٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّْٓ/  ٕ( الوييط )ُْ)
 .(ّٖٖ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُٓ)
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 .(ُح )الصحي
( أم لضعف نلكو ك)وفا ن  ىبلؾ ِ) وال يتسرى بإذنو على المذىب (: ) قولو

: ٲبلك فطرؽ  ، كىذا بناء على أف العبد ال ٲبلك بتهليك ييده فإف قلنا(ّا١بارية بالطلق )
( ككبلـ الشرح الصغّب يقتضي ْ: البناء على ا٣ببلؼ ُب تربعاتو )ا٢بل كعدنو كثالثها

( ، كذكره ُب زكا د الركضة ُب باب العبد ٓالكبّب قبيل الصداؽ)ترجيحها كبو صرح ُب 
( كنقتضاه ترجيح الصحة نطلقا ن  غّب بناء ، قاؿ الزركشي : ) كينبغي أف يكوف ٔا٤بأذكف)

كها صرحا بو ىنا كيزكؿ   الكبلـ ُب ا٤بوضعْب نفرعا على الضعيف ُب نلك العبد بالتهليك
: ) كال يتسرل ( حيث قاؿٖ( كالبويطي)ٕ األـ)، كىو ا٤بوافق لنص الشافعي ُباالضطراب

ع بو لكوف الشافعي ٲبنع : ) كليس ا٤بنب كإف أذف لو ييده(( قاؿ الزركشيا٤بهلوؾ كال ا٤بكات
يضعف طريقة البناء ( با٤بنع نع ٘بويز غّبه ن  التربعات ، كىو ٗ، بل صرح ُب األـ)احملاباة

 .على القولْب (
( ) ُُ): توييعا لو ُب طرؽ االكتسابأم (َُ) ارة (ولو شراء الجواري لتج: ) ولوق

؛ ألنو لو كجب عليو لكاف لو أم: لشبهة ا٤بلك ككذا ال نهر (ُِ) فإن وطئها فبل حد (
 .(ِ( ألنو ن  كطئ يلحق النسب )ُ( ) ( ) والولد نسيبُّ)

                                 
 (ْٔٗ/  ْ( حارية الرنلي )ْٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(َّْ/  ِ( فتح الوىاب )َِٕ/  ْتاج )( زاد احملّ)
 .(َْٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ََْ/  ُِ( كفاية النبيو )ْ)
 .(َِٔ/ ٖ( العزيز )ٓ)
 .(ٕٔٓ/ ّ( ركضة الطالبْب )ٔ)
 .(ّٖٗ/  ٗ( األـ )ٕ)
 .(ُُّٖ( ٨بتصر البويطي )ٖ)
 .(َْٓ/  ٗ( األـ )ٗ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .(ِّٕ/  ٓرر البهية )( الغَٕٔ( فتح ا٤بعْب )ُُ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 .(ُِٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ْْٔ/  ٖ( التهذيب )ُّ)
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) أو : ُب حاؿ كوف أبيو نكاتبا مل يعتق بعد ( أمّ( ) فإن ولدتو في الكتابة: ) قولو
( الرؽ لك  ال ٓ( ألف العلوؽ كقع ُب /)ْ( ) تبعو رقا وعتقا عتقو لدون ستة أشهر بعد

؛ ألنو كلده كال يعتق عليو لضعف نلكو ، بل يوقف عتقو على عتق أبيو ، فإف ( بيعؤٲبك )
 ( .ٕعتق عتق كإال رؽ كصار للسيد )

األنة  ( ألهنا علقت ٗبهلوؾ فأربهتٖ) وال تصير مستولدة في األظهر (: ) قولو
: تصّب نستولدة ُب ا٢باؿ ؛ ألنو يثبت للولد حق ا٢برية حيث يكاتب (، كالثاينٗا٤بنكوحة)

 (.َُعليو كانتنع بيعو فيثبت ٥با حرنة االيتيبلد )
وىي أم  أم قطعاوإن ولدتو بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤىا فهو حر قولو 

ه ا٢بالة ال كالء عليو إال بالوالء على ، كالولد ُب ىذ(ُِ( لظهور العلوؽ بعد ا٢برية )ُُ)ولد
 (.ُّأبيو كال ينظر إىل احتهاؿ العلوؽ ُب الرؽ تغليبا للحرية )

لم يجبر السيد على القبول إن   : قبل ٧بلها )أم (ُْ)ولو عجل النجوم ( : ) قولو
( ِ( ]أم : بأف يكوف كثّبا[)ُ)( صحيح كمؤنة حفظو ( ُٓكان لو في االمتناع )غرض()

                                 

 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ٓٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُْٓ/  ْ( التدريب )ِ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 / ب [ ن  أ ِْْ( ]ٓ)
 ( ُب ب ك ج : ٲبلك ٔ)
 (َِٕ/  ْ( زاد احملتاج )ْٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٕ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َْٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْٖٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٗ)
 (ٔٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْْ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َّْ/  ِ( فتح الوىاب )ّٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُِ)
 (ْٖٗ/  ْ( حارية الرنلي )ُٕٔ/  ْ( الديباج )ُّ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 .( ياقط ن  جُٓ)
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، كقد ذكره ا٤بؤنة ليد)ل فيو العلف، ككاف ينبغي إطبلؽ (ّو ُب صح  داره)ال ٲبك  حفظ
( ٔ( أم ن  الضياع كالفساد ٤با فيو ن  الضرر ك ال )بلؼ فيو)ٓ)أو خوف عليو( ُْب احملرر)

( كاألصح ٖ( اليتواء ا٢بالْب)ٕ: ) ٯبرب ( )لو كاتبو ُب كقت النهب كعجل فيو، فقيل نعم
رجى : ) فإف كاف ىذا ا٣بوؼ نعهودا ال ي(َُ، قاؿ الركياين)(ٗاحملل)؛ ألنو قد يزكؿ عند ا٤بنع

 ( (ُُ، كبو جـز ا٤باكردم )زكالو يلـز قبولو كجها كاحدا
( ٤با ركل ُّ: كإف مل يك  لو ُب االنتناع غرض صحيح أجرب)( أمُِ)وإال فيجبرقولو 
ضي اهلل : ) كاتبِب أنس ب  نالك ر ( قاؿُٔ( ع  أبيو)ُٓ( ع  أنس ب  يّبي )ُْالبيهقي)

عنو فارَبيت كبعت حٌب رٕبت ناال كجات أنسا بكتابٍب كلها فأىب أف يقبلها إال ٪بونا 
: أراد أنس فذكرت ذلك لو فقاؿ رضي اهلل عنو رضي اهلل عنو فأتيت عهر ب  ا٣بطاب

                                 

 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةِ)
 (ٔٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ِٕٓ( احملرر )ْ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 .(َّٕ/  ْليويب كعهّبة )( حاريتا قّٖٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
  .( ُب ب : ال ٯبربٕ)
 .(ٓٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 .(َْٔ/  َُ( حواري الشركاين )ٔٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ٗ)
 .(َّْ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )َُ)
 .(ِِّ/ ُٖ( ا٢باكم )ُُ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 .(ُْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ُّ)
 .(ّّْ/  َُ( السن  الكربل للبيهقي ) ُْ)
ترٝبتػو  ىػػ ( . َُِ( أنس ب  يّبي  البصرم أبو نويى نػوىل أنػس ، ثقػة ٧بػدث قليػل ا٢بػديث ، ) ت : ُٓ)

 .(ّْٕ/ ُ( هتذيب التهذيب )ِِٔ/ ْ( يّب أعبلـ النببلء )َِٕ/  ُٕب :  طبقات اب  يعد )
ييب جرجرايا بالعراؽ ، يباه )الد ب  الوليػد رضػي اهلل ( يّبي  البصرم أبو ٧بهد نوىل أنس ب  نالك ن  ُٔ)

( ُّٖ/  ٕ(  ا٤بنػػتظم )ِٗترٝبتػػو ُب : طبقػػات الفقهػػاء ) ُب نعركػػة عػػْب التهػػر فأيػػلم كحسػػ  إيػػبلنو .
 .(ِٕٔ/  ٗالبداية كالنهاية )
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تنجيز العتق أك تقريبو كال ا٤بّباث، ٍب كتب إليو فقبلها ( ، كألف للهكاتب غرضا ظاىرا كىو 
( ، فإف ّ: )كىذا ال )بلؼ فيو ٖببلؼ بقية ]الديوف[)(ِ( قاؿ اإلناـ )ُضرر على السيد)

 ُب إجبار رب الدي  على قبوؿ الدي  ا٤بؤجل قبل حلولو قولْب ( .
( كجاء ُب ٓ: كيعتق ألنو نا ب ا٤بهتنعْب )( أمْ)فإن أبى قبضو القاضي ( : ) قولو

ُب بيت ا٤باؿ  : ) إنا أف يأ)ذه أك نضعو عنو أف عهر رضي اهلل عنو قاؿهللقصة أنس رضي ا
، كلو أتى بالنجم ُب ٧بلو أك قبل ٧بلو كالسيد غا ب قبض عنو أيضا ( أم: أحفظو عليك

حيث ال ضرر ٖببلؼ ن  عجل حق الغا ب ُب غّب الكتابة ال يقبضو ا٢باكم ُب 
( ٕر النجم األكؿ أك غّبه فا٢بكم كذلك)، كتعبّبه بالنجـو ليس بقيد فإف أحض(ٔاألصح)
: أنو ٯبرب إال بتأكيل كىو أف ٯبربه فإف ( ال يطابق قولوٖ( ) قبضو القاضي فإن أبى: ) كقولو

: ) كاألربو أف القاضي (، قاؿ الزركشيٗعجز ع  جربه أك مل يفد فيو ا١برب قبض لو حيناذ)
 .ٕبق (كالقبض لو كها ُب اإلكراه  يتخّب بْب جربه على العتق

 (ٓٔتنبيو /)
ك كاف ، فإذا أتى بو ُب غّب بلد العقد، فإف كاف لنقلة نؤنة أحكم ا٤بكاف كذلك
 .(ُُ، مل ٯبرب كإال أجرب )الطريق أك ذلك البلد ٨بوفا

                                 
 (َّٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُٗٔ/  ْ( الديباج )ُ)
 .(ُّٖ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ِ)
  .ثبت ُب ا٢بارية( ياقط ن  أ كأّ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َْٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٓ)
 (ْٖٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ّٖٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٔ)
 (ٔٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕ)
 (ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ْٖٓ/  ْ( حارية الرنلي )ٔٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 / أ [ ن  ب ِٗٓ( ]َُ)
 (َّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُُ)
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ليبرئو عن الباقي فأبرأ لم  أم النجـو قبل احملل ) (ُ)ولو عجل بعضها ( : ) قولو
االلتهاس ن  العبد أك السيد كها قالو ُب  ( أم يواء كافِ)يصح الدفع وال اإلبراء ( 

، كعلى السيد رد ا٤بأ)وذ ىذا ىو ا٤بذىب ؛ ألف ( كإذا مل يصحا مل ٰبصل العتقّاحملرر)
؛ ألنو يضارع ربا يل أداء النجـو على ررط غّب صحيحاإلبراء ا٤بعلق بشرط باطل كتعج

( إىل ٔ( كأرار ا٤بزين)ٓألجل)( ُب ا٢بق ليزيد صاحب ا٢بق ُب اْا١باىلية فإهنم كانوا يزيدكف)
ذا أدل البعض ن  ، كٞبلوا التجويز على نا إُب صحتهها كمل يسًلم لو ا١بههور ترديد قوؿ

( على ا٤بسألة ٍب ٕ، كقد نص ُب األـ)ككبلنو يقتضي أنو ال ٰبصل العتق ،غّب ررط فأبرأه
كيرجع عليو كاتب حر : ) كإف جعل ىذا على أف ٰبدث للهكاتب عتقا فأحدثو لو فا٤بقاؿ

الكتابة الفايدة ( حكاه  ( قلت ُب أصلٖ؛ ألنو أعتقو ببيع فايد كها)ييده بالقيهة
: ) أطلقوا عدـ صحة ، كقاؿ الزركشيع  حكاية القاضي ( بسطوٗ، كُب الركضة)الزركشي

، أنا إذا علم بو ٍب أكقع اإلبراء بعده يكوف ٧بلو ُب غّب العامل بفساده اإلبراء كينبغي أف
: أقرضتك ىذه األلف بشرط أف ُب باب الرى  أنو إذا قاؿالصحة كيعتق كها قالوا فتنبغي 
، ٍب إف رى  با٤با ة كعلم فساد الشرط صح قطعا ا٤با ة الٍب يل عندؾ فالقبض فايديرى  ب

( يفهم أنو لو عجل َُ)ولو عجل ليبرئو ( : ( ف ظ  صحتو صح عند ا٤بصنف ( كقولوكإ
)ر كطابت أنفسهها جاز، كالشرط ا٤ببطل ىو ا٤بقارف فلو تقدـ ن  غّب ررط الرباءة كأبرأ اآل

 .كبلـ األصحاب ُب غّب ىذا ا٤بوضع  ، كىو نقتضى( ىناُ، صرح بو ا١بورم)(ُُمل يبطل)
                                 

 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 .(ِٕٓ( احملرر )ّ)
 .( ُب ب : يزيدكا ْ)
 (ُْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )َْٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٓ)
 .(ِْٖ( ٨بتصر ا٤بزين )ٔ)
 .(َْٕ/  ٗ( األـ )ٕ)
 زيادة )لو( كال يستقيم هبا الكبلـ . ( ُب بٖ)
 .(ِّٓ/  ُِ( ركضة الطالبْب )ٗ)
 .(ٔٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 .(ٕٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ْٖٔ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُُ)
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ذنة ا٤بكاتب  : ال ٯبوز أف يبيع السيد نا ُب( أمِ)وال يصح بيع النجوم ( : ) قولو 
ليهو فإف العبد ال يقدر على تسليهو ، فإنو باع نا ال يقدر على تسن  النجـو على النص
( ؛ ألف السيد نلكها ْ، كأكنأ ُب القدمي إىل الصحة كهذىب نالك)(ّكيستقل بإيقاطو )

ُب ذنة ا٤بكاتب فكانت كسا ر أنوالو ، كقضية إطبلقو أنو ال فرؽ بْب النجـو ا٢بالة كا٤بؤجلة 
 ( .ٔ( صرح بعضهم )ٓكبو /)

: االيتبداؿ عنها ن  ا٤بكاتب ألنو غّب نستقر م( إٔ)وال االعتياض عنها (: ) قولو
( ٗ: ) كىذا تبع فيو الرافعي)( قاؿ الزركشيٖكااليتبداؿ ع  الدي  إ٭با ٯبوز ُب ا٤بستقر)

( تبعا لؤلصحاب ا١بواز تغليبا ٢بكم ا٤بعاكضة ُُ، كاقتضى كبلنو ُب باب الشفعة)(َُالبغوم)
 .( ُب نواضع ( ُِ، كىو الصواب فقد نص عليو ُب األـ)

( يعِب فإذا باع السيد ُّ)فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في األظهرقولو 
النجـو كأدل ا٤بكاتب إىل ا٤بشَبم بعد البيع ففي عتقو بذلك قوالف أحدٮبا نعم ؛ ألف 

                                 

كمل تػذكر يػنة كفاتػو  ا١بورم أبو ا٢بس  ن  أصحاب الوجوه ألف ا٤بررد ُب عشرة أجزاء ، علي ب  ا٢بسْب( ُ) =
( طبقػػات الشػػافعية البػػ  ٓٓ/  ِ( طبقػػات الشػػافعية لئليػػنوم )ْٕٓ/  ٕطبقػػات الشػػافعية الكػػربل ) .

 .(ُِٗ/  ُقاضي رهبة )
 .(ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ٕٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َّٓ/  ِ( فتح الوىاب )ّ)
 (ّْْ/  ٗ( ننح ا١بليل )ّّٖ/  ِ( ا٤بعونة )ْ)
 [ ن  ج / ب ُّٓ( ]ٓ)
 (ٕٗٔ/  ْ(نغِب احملتاج )ٔ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َْٕ/  ْ( زاد احملتاج )ٖ)
 (ّٔٓ/ ُّ( العزيز )ٗ)
 (ُْٔ/ ٖ( التهذيب )َُ)
 (ُٔٓ/ ٓ( العزيز )ُُ)
 (َْٕ/ ٗ( األـ )ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( كأظهرٮبا ال ؛ ألنو يقبض لنفسو حٌب لو تلف ُب ُالسيد يلطو على القبض فأربو الوكيل)
( فإف قلنا : يعتق فها أ)ذه ا٤بشَبم يعطيو للسيد ؛ ألنا جعلناه  ِيده ضهنو ٖببلؼ الوكيل)

 ( .ْ( )ّكوكيلو ، كإف قلنا : ال يعتق صرح ا٤بصنف )ٕبكهو()
والمكاتب المشتري : بالنجـو ا٤ببيعة ) ( أمٓ)ويطالب السيد المكاتب (: ) قولو

أك قاؿ للهكاتب  ٖ: إف قاؿ بعد البيع )ذىا ننو[(ٕ( ]كقاؿ أبو إيحاؽ)ٔ)بما أخذ منو ( 
( ٗادفعها إليو صار ككيبل كعتق بقبضو كإف اقتصر على البيع فبل فحهل القولْب على حالْب)

: ) ك٧بل القولْب إذا مل يأذف للهشَبم ُب قبض النجـو فإف ( ٍب قاؿَُ، كرجحها البلقيِب)
 ( إىل آ)ره ُُ)ويطالب السيد (أذف نع علهها بفساد البيع فقبض عتق قطعا ( كقولو : 

قاؿ الزركشي: ) ىو ٯبرم أيضا ُب االعتياض إذا ننعناه فاقتصاره على البيع بعد ذكرٮبا يوىم 
أنو ال ٯبرم فيو بل ٯبرم أيضا ُب بيع رقبة ا٤بكاتب فلو أ)ره إىل نا بعدىا كاف أحس  لينبو 

 .ور الثبلث (على جريانو ُب الص
قيايا على ( أم : ُّ)( ال يصح بيع رقبتو في الجديد ( ُِو /): ) قولو
( رضي ِ( كٰبتج لو ٕبديث بريرة)ُ، كالقدمي  ا١بواز كبيع ا٤بعلق العتق بصفة)(ُْا٤بستولدة)

                                 
 (ُّٖٗ/  ْحملتاج )( عجالة آُْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُ)
 (ُّٗ/  ٓ( الغرر  البهية )َْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِ)
 ( ياقط ن  جّ)
 (ٕٗٓ/  ْ( بداية احملتاج )ُِٔ/  ْ( الديباج )ْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٔ/ ٖ( التهذيب )ٕ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢باريةٖ)
 (َّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َِٖ/  ّ( حلية العلهاء )ٗ)
 (ّٕٖ-ّٖٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 / أ [ ن  أ ِْٓ( ]ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 .(َْٕ/  ْ( زاد احملتاج )ّْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُْ)
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: إف باعوؾ صببت ٥بم ٜبنك رضي اهلل عنها ُب كتابتها فقالت اهلل عنها فإهنا ايتعانت عا شة
يد قاؿ : ، كن  قاؿ با١بد(ّصبا فراجعتهم فأبوا أف يبيعوىا إال أف يكوف الوالء ٥بم ا٢بديث)

( جا ز ك٥بذا ْإهنا عجزت نفسها ٍب ارَبهتا عا شة رضي اهلل عنها كالبيع بعد فسخ الكتابة)
( كانتناع البيع ٧بلو إذا مل يرض ٓ)تقها كلو ثبتت الكتابة لعتقت هبابع  أنرىا النيب 
كجـز بو ، (ٔ، نقلو البيهقي ع  الشافعي)لبيع فإف رضي جاز ككاف رضاه فسخاا٤بكاتب با

، كعلى القدمي ُب (ٕ؛ ألف ا٢بق لو كقد رضي بإبطالو)، كىو ظاىرقاضي ا٢بسْب ُب تعليقوال
( كاألصح أف الوالء ٖانفساخ الكتابة كجهاف أصحهها ا٤بنع كينتقل إىل ا٤بشَبم نكاتبا)

،  كينبغي أف يستثُب نا لو باعو ن  نفسو كها ييأٌب ُب نظّبه ن  ا٤بستولدة كقد ٲبنع ، (ٗلو)
( فإنو قد يعجز َُنية الولد الزنة فيجوز البيع تعجيبل للعتق ٖببلؼ ا٤بكاتب /)فإف صفة أ

نفسو فيحصل أف يباع ُب أربع صور إذا رضي كإذا عجز نفسو كإذا ارَبل نفسو كإذا 
( صحة البيع إذا ُِ، كىذا ُب الكتابة الصحيحة أنا الفايدة فا٤بنصوص ُب األـ)(ُُجُب)

 .قو بصفة ككذا إذا جهل على ا٤بذىبلكو كا٤بعلق عتعلم البا ع بفسادىا لبقا و على ن
: فيها إذا باع ( أمُّ)فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقو القوالن ( : ) قولو

                                 

 (ُْٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُ) =
كانػت ضي اهلل عنها نوالة لعا شة رضي اهلل عنها ككانت قبلها لبعض بِب ىبلؿ فباعوىا ن  عا شة ك ( بريرة ر ِ)

 .(ّٗ/  ٕ( أيد الغابة )َٓ/ ٖ( اإلصابة )ُٕٓٗ/ ْ: االيتيعاب )قليلة الركاية. ترٝبتها ُب
 ( يبق ٚبرٯبو .ّ)
 ( ُب ب : النكاحْ)
 (ّْٗ/  ْ( حارية الرنلي )ٖٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ّّٗ/ َُ( السن  الكربل )ٔ)
 (ِّٔ/  ٓ( الغرر البهية )ّْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٕ)
 (َْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٖ)
 (ِّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٗ)
 / ب [ ن  ب ِٗٓ( ]َُ)
 (َْٕ/  َُ( حواري الشركاين )ٖٓٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ُُ)
 (ُِّ/ ٗ( األـ )ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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الشافعي كمل  (: ) ال يعرؼ ىذا ُب ريء ن  كبلـُ٪بونو فأدل إىل نشَبيها قاؿ البلقيِب)
( ،كقاؿ الزركشي : ) حكاه ( ّ( ن  البغوم)ِ، كإ٭با أ)ذه الرافعي)يذكره أكثر األصحاب

القاضي ا٢بسْب ع  بعض األصحاب ٍب قاؿ : كىذا ال يصح عندم ؛ ألنو ىنا يلطو على 
( كال ْرقبتو كىناؾ يلطو على النجـو فوجب أف يعتق ٍب يعِب على رأم كال يعتق ىنا )يعِب()

 .ٯبرم فيو ذلك القوؿ (
ظهر ا٤بنع ٤با فيها ن  إزالة ا٤بلك ( أم : فيأٌب القوالف ، كاألٓ)وىبتو كبيعو ( : ) قولو

( ٪بىيزىىا فكالبيع ، كإف علقها على عجزه ٖ( فإف /)ٕ( كأنا الوصية )بو()ٔكتعرضو للرؽ)
فاألصح الصحة كها لو كىصيى)

 (.َُ( بثهرة ٬بلة كٞبل أنة )ٗ
: ( أمُُ)وليس لو بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمتو ( : ) قولو

 .(ُِالتصرفات ألنو كاألجنيب نعو)ك٫بو ذلك ن  
( ُّ)ولو قال لو رجل اعتق مكاتبك على كذا ففعل عتق ولزمو ما التزم ( : )قولو

، كىو ٗبنزلة فداء األيّب قاؿ اإلناـ : كها لو قاؿ: اعتق نستولدتك على كذاأم
قوؿ لو : ) ال بد أف يقوؿ علي فإنو بدكف ذلك ليس فيو التزاـ كا٤براد عتقو ع  ا٤ب(ُْالبلقيِب)

                                 
 (ّٖٖ/ ّ(  ٙبرير الفتاكل )ُ)
 (ّٔٓ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ُْٔ/ ٖ( التهذيب )ّ)
 ( ياقط ن  بْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َٕٓ/  ْ( زاد احملتاج )ٔ)
 ( ياقط ن  ب ٕ)
 / ب [ ن  ج ُّٓ( ]ٖ)
 ( ُب ب : رضيٗ)
 (ُْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُْٖٗ/  ْتاج )( عجالة احملُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّٖٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُْ)
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، مل يعتق ( لو قاؿ: أعتقو عِب على كذاُ، ]أنا[)ابة كيتبعو كسبو كأكالده ( انتهىع  الكت
 .(ِع  السا ل كيعتق ع  ا٤بعتق ُب األصح كال يستحق ا٤باؿ )

 فصل 
ال  ( ألهنا عقدت ٢بظ ا٤بكاتبّ( ) الكتابة الزمة من جهة السيد ليس لو فسخها) 

، أنا الفايدة فجا زة (، كىذا ُب الصحيحةْألهنا حق عليو)؛ ٢بظ السيد فكاف فيها كالراى 
( بعد ذكر اللزـك ألجل ٔ( ) ليس لو فسخها( كإ٭با قاؿ ) ٓن  جهتو على األصح)
: أداء النجـو أك بعضها عند احملل ؛ ( أمٕ( ) إال أن يعجز عن األداءااليتثناء ُب قولو : ) 

( ، ٗ( )ٖعند إفبلس ا٤بشَبم ]بالثه [) ألنو تعذر عليو العوض فيهك  ن  الفسخ كالبا ع
: ) ال ترتفع الكتابة ٗبجرد تعجيزه نفسو كإ٭با ترتفع إذا (ُُ( تبعا للبغوم)َُكقاؿ الرافعي)

ستدالن على بطبلف ( نُِفسخها بعد العجز ( ، كىو )بلؼ نصِّ الشافعي فإنو قاؿ ُب األـ)
ركها فكاف إذا بة ؛ ألنو ا)تار ت: )كإذا قاؿ ُب حياتو : عجزت ، بطلت الكتاالكتابة با٤بوت

 .نات أكىل أف تبطل(

                                 
 ( ياقط ن  أُ)
 (َّٓ/  ِ( فتح الوىاب )ّٗٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ِّّ/  ْ( إعانة الطالبْب )َُٖ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ْ)
 (ٖٗٔ/  ْج )( نغِب احملتا ّْٔ( فتح القريب اجمليب )ٓ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية .ٖ)
 (َٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
  .(َٗٓ/ ُّ( العزيز )َُ)
 .(ُْٖ/ ٖ( التهذيب )ُُ)
 .(ّٖٓ/ ٗ( األـ )ُِ)
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   :(ٔ) فرع ( ) 
( ، ككذا عند غيبتو ِيثبت لو الفسخ أيضا عند انتناع ا٤بكاتب ن  األداء نع القدرة)

بعد احملل بغّب إذف السيد كمل يبعث ا٤باؿ كها ييأٌب ، ) كيستثُب أيضا نا إذا عجز ع  القدر 
سيد تعجيزه ؛ ألف لو عليو نثلو ، كال ٰبصل التقاص ؛ ألف للسيد الواجب ُب اإليتاء فليس لل

تب إىل ا٢باكم حٌب يرل رأيو : )لك  يرفعو ا٤بكا(ّأف يؤتيو ن  غّبه ، قاؿ ُب أصل الركضة)
هصلحة ُب ذلك ( قالو ( ٰبكم بالتقاص للْ: بإلزاـ السيد باإليتاء كا٤بكاتب باألداء أك)( أم

  .(ٓ)ُب التحرير
( أم : ألف ٕ( )( فلو ترك األداء وإن كان معو وفاءٔئزة ) للمكاتب ( )وجا: )قولو

 ( .ٖا٢بظ فيها لو فأربو ا٤برهت  )
 (ٗ)(بر والفسخ بنفسو وإن شاء بالحاكمفللسيد الص فإذا عجز عن نفسو: ) قولو

، ٍب إذا فسخ ا٢باكم فبل بد (َُألنو فسخ ٦بهع عليو ال اجتهاد فيو فلم يشَبط فيو ا٢باكم)
، (ُُ، كينبغي للسيد إذا فسخ بنفسو أف يشهد عليو)ثبوت الكتابة كحلوؿ النجم عنده  ن

، لك  جـز العبد كإف كاف قادرا على الوفاء كيياؽ كبلنو يقتضي ٚبيّب السيد ُب تعجيز
 .د كتػىعىْبُّ ا٢باكم ٤بوضع ا٣ببلؼ( ُب ىذه ا٢بالة ٗبنع ايتقبلؿ السيُِا٤باكردم)

                                 
 ( ُب ب : قولو ُ)
 (ُْٖٗ/  ْعجالة احملتاج ) (ِْْ( ررح ٨بتصر التربيزم )ِ)
 (ُِٓ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 ( ُب ب : كْ)
 (ّٖٗ-ّٖٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٓ)
 ( ُب ب : ا٤بكاتب ٔ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (َْٖ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َّٓ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )َْٕ/  ٖ( البياف )َُ)
 (ُّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُُ)
 ( ِٓٗ/  ُٖ( ا٢باكم )ُِ)
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( كها أف للهرهت  أف يفسخ الرى  حكاه ُ( ) األصحوللمكاتب الفسخ في : ) قولو
(، كقضية التصحيح ّ؛ ألنو ال ضرر عليو ُب بقا ها )كالثاين: ا٤بنع، (ِالبندٯبي ع  نص األـ)

 .أف يستقل بالفسخ
( ألنو نديوف ْ( ) ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهالو: ) قولو

 (.٢ٓبق لو )؛ ألف ابكإنهاؿ ا٤بديوف نستحب كال ٯب
؛ : الفسخ(ٖ( )أم()ٕ( ) ثم أراد الفسخ فلو : السيد )أم (ٔ) فإن أمهل (: ) قولو

 (.ٗألف الدي  ا٢باؿ ال يتأجل )
، بل غايتو بيع ( أم: كال يتقيد ٗبدةَُ) وإن كان معو عروض أمهلو لبيعها (: ) قولو
حكاه  (ُُ) (فإن عرض كساد فلو أن ال يزيد في المهلة على ثبلثة أيام العركض ) 

( ُْ، كرأل)نقتضى إطبلؽ الصيدالين أف ال فسخ: ) (، كقاؿُّ( ع  البغوم)ُِالرافعي)
 .و ننزلة غيبة ا٤باؿ ، كىذا أصح (( جواز الفسخ كنزلُٔ( /)ُٓاإلناـ)

                                 
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ٗٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ّٕٕ/  ُِ( كفاية النبيو )ِ)
 (ُْٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ْٖٔ/  ْ)( أيُب ا٤بطالب ِّّ/  ٓ( الغرر البهية )ٓ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 (َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٗ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ُُٓ/ ُّ( العزيز )ُِ)
 (ِْٖ/ ٖ( التهذيب )ُّ)
 ( ُب ب ك ج : كركلُْ)
 (ْٔٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُٓ)
 أ [ ن  ج / ُّٔ( ]ُٔ)
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( ألنو ٗبنزلة ُ) وإن كان غائبا أمهلو إلى اإلحضار إن كان دون مرحلتين (: ) قولو
فصاعدا مل ٯبب إنهالو لطوؿ كإف كاف على نرحلتْب : ( أمّ( ) وإال فبل( ) ِا٢باضر)

، كأطلق (ٖ( /)ٕ( كالبغوم)ٔ([)ٓ( ع  ]اب  الصباغ)ْ، كىذا التفصيل حكاه الرافعي)ا٤بدة
( نوافق لكبلـ ُِ: ) كنص األـ)(ُُ( جواز الفسخ ، قاؿ ُب ا٤بههات)َُ( كالغزايل)ٗاإلناـ)

 .(الفرؽ بْب ا٤بسافتْب  اإلناـ ، كتعليلو يدؿ على عدـ
 فللسيد الفسخ ( : ا٤بكاتب )أم (ُّ) ولو حل النجم وىو غائب (: ) قولو

؛ ألف ا٤بكاتب كاف ينبغي لو أف ٰبضر بنفسو كإف راء با٢باكم ُب األصح : إف راء(أمُْ)
، كال (ُٔ: ٯبب الدفع للحاكم ؛ ألنو نا ب الغا بْب )(، كقيلُٓأك يبعث ا٤باؿ إليو عند احملل)
، ككبلنو (ُٖ( أك ا٤بكاتب نريضان )ُٕسخ بكوف الطريق ٨بوفان /)ٯبب على السيد تأ)ّب الف

                                 
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َّٔ/  ِ( فتح الوىاب )َٕٕ/  ْ( زاد احملتاج )ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُُٓ/  ُّ( العزيز )ْ)
 (ٕٓٔ( الشانل )ٓ)
 ( ياقط ن  أ كأثبت ُب ا٢بارية ٔ)
 (ِْٖ/ ٖ( التهذيب )ٕ)
 / أ [ ب َّٓ( ]ٖ)
 (ْٔٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٗ)
 (ِٔٓ/ ٕ( الوييط )َُ)
 (ْٔٗ-ْٓٗ/ ٗ( ا٤بههات )ُُ)
 (ِْٕ/ ٗ( األـ )ُِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ٗٗٔ/  ْ( نغِب احملتاج )َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٓ)
 (ِٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِّٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُٔ)
 / ب [ ن  أ ِْٓ( ]ُٕ)
 (ُٖٓٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُٖ)



 389 يالرو المشرع قيقتح

: ال ننع للسيد ُب يفر (، كقيلُيفهم جوازه يفره بغّب إذف ييده كىو كذلك ُب األصح)
 ( .ِالتجارة كٲبنع ن  غّبه)

( أم : بل ٲبك  ّ( ) ولو كان لو مال حاضر فليس للقاضي األداء منو: ) قولو
 ( .ْا عجز بنفسو لو كاف حاضرا أك انتنع ن  األداء )السيد ن  الفسخ ؛ ألنو رٗب

: على النص الذم قطع بو ( أمٓ) وال تنفسخ بجنون المكاتب (: ) قولو
( ا٤بتعاقدي   ٔ؛ ألف نا كاف الزنا ن  أحد الطرفْب ال ينفسخ ٔبنوف )أحد()األصحاب

( قوالن أك ٖكى اإلناـ)، كح(ٕكالرى  كإ٭با ينفسخ با١بنوف العقود ا١با زة الطرفْب كالوكالة )
؛ ألنو جا زة ن  جهتو ( : ) كىو القياسسا)ها با١بنوف، كىو غريب، قاؿ الزركشيكجهان بانف

، كاعلم أهنا كإف مل تنفسخ لك  الصحيحة ككذا الفايدة على األصح ، كىذا ُب الكتابة
ٰبلف ، فتثبت عند ا٢باكم الكتابة كحلوؿ النجم ك سيد فسخها إف مل يك  للهكاتب ناؿلل

 ( ٗعلى بقاء ايتحقاقو ٍب ٲبكنو ا٢باكم ن  الفسخ )
ٍننىاه ن  اإلثبات ( أم : بعدنا َُ)ويؤدي القاضي إن وجد لو ماال ( : )قولو قىدي
؛ ألف اجملنوف ليس أىبلن للنظر لنفسو فناب ا٢باكم عنو ٖببلؼ الغا ب الذم لو كالتحليف

( صحة ُِالقاضي طريقان ) ُب ( )، ككبلنو قد يفهم تعْب (ُُناؿ حاضر لبقاء أىليتو )

                                 
 (ْٔٓ/  ٖ( التهذيب )ُْ/  ِ( ا٤بهذب )ُ)
 (ْٖٕ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُٕٖ/  ِ( حلية العلهاء )ِ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُْٖ/  ٖ( هناية احملتاج )ْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ياقط ن  جٔ)
 (َٕٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُٖٓٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ٕ)
 (ِّٔ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٖ)
 (ّْٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ََٔ/  ْ( بداية احملتاج )ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُُ)
 ( ُب ب : إىلُِ)
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 (.ُ؛ ألف قبض النجـو نستحق )جملنوف لو أك ايتقل ىو بأ)ذه عتق، فلو أداه اكليس كذلك
( ، كعيًلمى ننو أهنا ال تنفسخ ّ( ألهنا الزنة ن  جهتو)ِ)وال بجنون السيد ( : ) قولو 

 (.ْٗبوتو أيضا)
) وال ( ٕ( ألنو ناب عنو ررعا)ٔ( ) إلى وليو( أم : النجـو ) ٓ)وتدفع ( : ) قولو

( ٖببلؼ ٗ( ألف قبضو فايد كللهكاتب ايَبداده ؛ ألنو على نلكو)ٖ)يعتق بالدفع إليو ( 
 ( .َُنا لو قبض السيد النجـو ن  اجملنوف فإنو يعتق ٢بصوؿ القبض ا٤بستحق)

(  ) فلوارثو قصاص : عهدا( أمُِ( ) سيده: ا٤بكاتب ) أم (ُُ)ولو قتل ( : ) قولو
 (  .ُْ: كجناية عبد غّبه عليو ، بل أكىل ؛ ٤بقابلتو اإلحساف باإلياءة)( أمُّ)

( ُٔ( ) مما معو أم : الدية ) (ُٓ( ) فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذىا: ) قولو
: قبل ا١بناية أك بعدىا ؛ ألف السيد نع ا٤بكاتب ُب ا٤بعانبلت كاألجنيب ككذلك ُب أم

الغة نا بلغت يوا كانت نثل قيهة العبد أك أكثر ، كىذا ، كظاىره كجوب الدية ب(ُٕا١بناية)
                                 

 ( ََٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ّْٖ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ُ)
 (ٕٗٓالطالبْب )( ننهاج ِ)
 (ُّٗ/  ٓ( الغرر البهية )ُِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ّ)
 (ِٔٔ/  ْ( الديباج )ِّْ/  ٖ( البياف )ْ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ََٔ/  ْ( بداية احملتاج )ِٖٖ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ٕ)
 (ٕٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ُب ب : نلكٗ)
 (ِّٕ/  ْليويب كعهّبة )( حاريتا قَُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُِٓٓ( العجاب )ْٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
 (ُٖٓٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َٖٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕ)
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( كالفوراين ، كال يقتصر على قيهتو ؛ ألنو كجب ُب ذنتو دكف رقبتو ُنا قطع بو ا٤باكردم)
( : ) فيو القوالف ِفأربو ناؿ ا٤بداينة ككذا قطعا بو ُب ا١بناية على األجنيب ، كقاؿ الرافعي)

( ننها كن  قيهتو ، كصىريح ّتو ترجيح كجوب األقل /)ُب ا١بناية على األجنيب ( ، )كقضي
(  كىو ٓ( ، كجـز بو ُب الكتاب ُب ا١بناية على األجنيب()ْبتصحيحو ُب أصل الركضة)

 نقتضى كبلـ ا١بههور ُب أنو ذلك كاألجنيب .
 ( ) ٕ، ككذا إف كاف لكنو ال يفي باألرش)أم: ُب يده ناؿ (ٔ) فإن لم يكن (: ) قولو

(، كالثاين : ا٤بنع ؛ ألنو إذا عىجيزىهي ٗ: دفعان للضرر عنو)( أمٖ( ) في األصح فلو تعجيزه
يقط األرش إذ ال يثبت للسيد على عبده دي  ٖببلؼ نا إذا عجزه األجنيب فإف األرش 

( ُب تعليقو الوجهْب بقولنا : إف ُِ: ) ك)ص البغوم)(ُُ( ، قاؿ البلقيِب)َُيتعلق برقبتو)
أنا إذا قلنا : تثبت للهيت ابتداء  ٍب تنتقل للوارث كىو األظهر ، الدية للوارث ابتداء ، 

 فللوارث تعجيزه قطعا ( .
( ُْ( ) ) فاقتصاصو والدية كما سبق : طرؼ ييدهأم (ُّ( ) أو قطع طرفو: ) قولو

                                 
 (ِٕٔ /ُٖ( ا٢باكم )ُ)
 (ٕٔٓ/ ُّ( العزيز )ِ)
 / ب [ ن  ج ُّٔ( ]ّ)
 (َّّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  بٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ّْٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِٕٔ/  ّ( العباب )ٗ)
 (ِّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٔٓ/  َُنجم الوىاج )( الَُ)
 (ْْٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُُ)
 (ْٕٔ/ ٖ( التهذيب )ُِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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( كنقتضاه كجوب األرش بالغا نا بلغ ، كاألصح األقل ننها كن  ُ: ُب قتلو لسيده)أم
ىو السيد ال  : إذا كاف نستحق األرش(ْ( كالغزايل)ّؿ ا٤باكردم)، كقا( كها يبقِقيهتو)

؛ ألف الرقبة نلكو قبل ا١بناية كإ٭با يتعلق بذنتو فيلزنو كفاءه بالغا نا بلغ  يتعلق األرش برقبتو
كدي  ا٤بعانلة ، ٖببلؼ نا إذا كاف نستحق األرش أجنبيا فإف حقو يتعلق بالرقبة فبل يزاد 

 عليها .
ل أجنبيا أو قطعو فعفى على مال أو كان خطأ أخذ مما معو أو مما ولو قت: ) قولو

لواجب نثل قيهتو أك أقل أ)ذ أم : فإف كاف ا (ٓ)سيكسبو األقل من قيمتو واألرش ( 
( ، ٔ، كإف كاف أكثر فاألظهر أنو ال يطالب إال بأقل األنري  ن  قيهتو كأرش ا١بناية)قطعا

( فا٤بنصوص الذم قطع ٕبعد ا١بناية كُب يده )كفاء()كيستثُب ن  إطبلقو نا لو أعتقو السيد 
 .كىذا يستثُب أيضا ن  ا٢بالة قبلو، (ٖبو ا١بههور أنو األرش بالغان نا بلغ )

فإن لم يكن معو شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي وبيع بقدر : ) قولو
فإن بقي ( ) َُفداء ): إف زادت قيهتو عليو ؛ ألنو القدر احملتاج إليو ُب ال( أمٗ( ) األرش

: فإذا أدل حصتو ن  النجـو عتق ذلك ( أمُِ( /)ُُ)منو شيء بقيت فيو الكتابة ( 
، كإذا بيع بعضو كعتق باقيو بأداء حصتو ففي يرايتو على السيد كجهاف حكاٮبا (ُّالقدر)

                                 
 (ُْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )َْٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُ)
 ( ُب ب : القيهةِ)
 (ِٔٔ/ ُٖ( ا٢باكم )ّ)
 (ّٗٓ/ ٕ( الوييط )ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ُْْ( بياف غرض احملتاج )َْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٔ)
 ( ياقط ن  ب ٕ)
 (ُِْ/  َُ( حواري الشركاين )َُٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َٕٗ/  ْ( زاد احملتاج )ُِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 / ب [ ن  ب َّٓ( ]ُِ)
 (ُٖٔٗ - ُٖٓٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ّٓٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُّ)
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( نعم لو كاف بيع بعضو قبل حلوؿ النجم فلها حل أدل حصة الباقي عتق كال ُا٤باكردم)
، كنقتضى كبلنو أنو يعجز ٝبيعو ٍب يبيع ننو (ِ؛ ألف عتقو مل يقف على ا)تياره)عايسرم قط

فإن بقي منو بقدر األرش كليس كذلك ؛ فإ٭با يعجز ننو القدر الذم يتبعو ، ك٥بذا قاؿ : ) 
( فإف مل ٲبك  بيع بعضو لعدـ راغب بيع ا١بهيع للضركرة كنا ّ)بقيت فيو الكتابة (  شيء

 ( ُب ا١بناية على الرقيق .ْ، كبو صرح الرافعي)فضل يأ)ذه السيد 
( أم : على حالو ٤با فيو ن  ا١بهع بْب ٔ)( فداؤه وإبقاؤه مكاتبا ( ٓوللسيد): ) قولو

 .(ٖ، كعلى نستحق األرش القبوؿ على ا٤بذىب ، ٍب فيها يفديو القوالف)(ٕحقوؽ الثبلثة )
) عتق ولزمو الفداء  ن  النجـو أم : (ٗ)ولو أعتقو بعد الجناية أو أبرأه ( قولو : ) 

( ، كىو ُُألنو فوت عليو الرقبة كها لو قتلو ، كىذا بناء على نفوذ عتق ا١باين ) (َُ)( 
( أم : أنشأ عتقو ليخرج نا لو عتق بأداء النجـو فبل يلـز ُِ)أعتقو ( : ) ا٤بشهور، كقولو

( ، ) كفيًهمى ()ُّالسيد الفداء ، فإنو ٯبرب على القبض فا٢بوالة على ا٤بكاتب أكىل)
( ننو أنو ُْ

، كىو كذلك كها لو جُب الق  على لى السيد فأعتقو ال يلزنو الفداءلو كانت ا١بناية ع

                                 
 (ِٕٔ/ ُٖ( ا٢باكم )ُ)
 (ِّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ْٕٗ/ َُ( العزيز )ْ)
 ( ُب ب : السيد ٓ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٗ/  ٖ( حارية الشربانلسي )ِّٖ/  ٓ( الغرر البهية )ٕ)
 (ُْٗ/  ٖ( هناية احملتاج )َّٔ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُّْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُّْ/  َُ( حواري الشركاين )ِّٖ/  ٓ( الغرر البهية )ُّ)
 ( ُب ج : كافهم ُْ)
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: ) ال يسقط ( ، كالفرؽ أف ُب (ِ، كقاؿ اإلناـ)(ُييده فأعتقو يسقط األرش ع  ذنتو)
( ّبل /)الق  ال نطالبة قبل العتق فكذلك بعده ، كُب ا٤بكاتب كانت ا٤بطالبة نتوجهة ق

 (. ْالعتق )
( لفوات ٧بل الكتابة ٓ)ولو قتل المكاتب بطلت أي كتابتو ومات رقيقا ( : ) قولو

 (. ٕ( ، كفا دة ا٢بكم برًقِّو أف للسيد نا يَبكو ٕبكم ا٤بلك ال اإلرث )ٔ)
( ٗ( أم : كالق  لبقا و على نلكو)ٖ)ولسيده قصاص على قاتلو المكافئ ( : ) قولو

ب القيهة ؛ ألهنا جناية على : كإف مل يك  القاتل نكافيا فالواج( أمَُ)وإال فالقيمة ( ) 
لو ( نعم ُُ، ىذا إذا قتلو أجنيب فإف قتلو ييده فليس عليو إال الكفارة قالو ُب احملرر)عبده

: ) كليس لنا ن  ال يضه  رخصا كيضه  طرفو غّبه ( قطع طرفو ضهنو، قاؿ ا١برجاين
 ( .ُِاؤىا نع قطع طرفو)كالفرؽ بطبلف الكتابة ٗبوتو كبق

( أم : كالبيع كالشراء ُّ)ويستقل بكل تصرف ال تبرع فيو وال خطر ( : ) قولو
كاإلجارة ك٫بوىا بثه  ا٤بثل ؛ ألف نقصود الكتابة ٙبصيل العتق كىو إ٭با ٰبصل 

( ُ، كلو إٯبار رقبتو كلو ندة تزيد على ٧بل النجـو كها قالو ا٤باكردم)(ُْبالكسب)
                                 

 (َْٓ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُ)
 (َِْ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ِ)
 / أ [ ن  ج ُّٕ( ]ّ)
 (ُّْ - ُِْ/  ُِ( كفاية النبيو )ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٖ( التنبيو )ٔ)
 (ُٖٔٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ِٗٔ/  ْ( الديباج )ٕ)
 (ٖٗٓج الطالبْب )( ننها ٖ)
 (ّْٕ/  ْ( التجريد )ِْٕ/  ٖ( التهذيب )ٗ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِٖٓ( احملرر )ُُ)
 (َُٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ٗٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّْٓ/  ْ( التدريب )ِْٗ/  ٖ( البياف )ُْ)
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حريك الطاء : ( ، كا٣بىطىر بتّكى كجهان أنو ال يزيد على ندة النجـو /)، كح(ِكالرافعي)
 ( .ْ. قالو ا١بوىرم )اإلرراؼ على ا٥ببلؾ

( أم : ال يصح ننو تصرؼ بتربع كهبة كإبراء كبيع ٧باباة أك ٓ)وإال فبل ( : ) قولو
و ال تدرم ( ، كجعلوا ننو البيع نسياة كإف كاف برى  فإنٔ)طر كدفع نالو قراضا أك قرضا )
( كجعل حكهو حكم كيل ٖ( ىنا كصحح جوازه ُب الرى )ٕعاقبتو ، كذا صححو الرافعي)
( ، كضابط التربع ا٤بردكد كل نا ٰبسب ن  الثلث إذا تربع ُب ٗالطفل ، كناؿ إليو السبكي)

 ( .َُنرض ا٤بوت)
( ، ُِ( ألف ا٤بنع ٢بقو كقد رضي بو )ُُ)ويصح بإذن سيده في األظهر ( : ) قولو

( ، كيستثُب تربعو ُّ؛ ألنو ناقص ا٤بلك كالسيد ال ٲبلك نا ُب يده فبل يصح )ثاين: الكال
( إٯبابو نعم لو تربع ُْعلى ييده فيصح قطعا كإف مل يأذف لو السيد اكتفاء بقبولو ) بعد ( )
 (.ُٓبأداء دي  السيد على نكاتب آ)ر كقبلو ننو السيد صح كها لو أذف )

                                 

 (ُٔٓ-ُٓٓ/ ُٖ( ا٢باكم )ُ) =
 (ْْٓ/ ُّ( العزيز )ِ)
 / أ [ ن  أ ِْٔ( ]ّ)
 (ْٖٔ/  ِ( الصحاح )ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّٔٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )َُٕ/  ْ( زاد احملتاج )ٔ)
 (ْٓٓ/ ُّ( العزيز )ٕ)
 (َْٕ/ ْ( العزيز )ٖ)
 (ْٕٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٗ)
 (ُْْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )َُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ِّٕ/  ٓ( الغرر البهية )ّّٕ/  ْريتا قليويب كعهّبة )( حاُِ)
 (ُٖٔٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُّ)
 ( ُب ب : نع ُْ)
 (ْٔٗ/  ْ( حارية الرنلي )ٗٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُٓ)
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: لضركرة ا٢باجة ( أمُ( ) لى سيده صحولو اشترى من يعتق ع: ) قولو
: على ييده لد)ولو ُب نلكو كها لو ( أمّ)فإن عجز وصار لسيده عتق( ِكااليَبباح)

( ن  حْب ٓ، كىل يعتق ُب حاؿ التعجيز أك يتبْب بو أنو عتق)(ْكرثو أك كصي لو بو فقبلو)
يعتق على ييده ، كمشل إطبلقو نا لو ارَبل بعض ن  كؿارَباه ؟ ظاىر كبلـ ا٤بصنف األ

، كىل يسرم إىل الباقي إف  (ٕ( على السيد)ٔفيصح أيضا كإذا رؽ عتق ذلك ) الشقص ( )
 .(ٖكاف السيد نويرا ينظر إف عجز ا٤بكاتب نفسو مل يسر أك عجزه السيد فوجهاف )

لم ( ) ُُ( ا٤بكاتب ن  يعتق عليو لو كاف حرا)َُ: ارَبل)( أمٗ)أو عليو ( : ) قولو
( ) ُّ: ٤با فيو ن  ضرر االنفاؽ عليو كننعو ن  التصرؼ فيو )أم (ُِ( ) يصح ببل إذن

(، كالثانية: القطع ُٓ: ُب تربعاتو باإلذف ، ىذا أصح الطريقْب)( أمُْ)وبإذن فيو القوالن ( 
: ) الذم (ُٔ، كقاؿ البلقيِب)  اكتسابو نا يعينو قالو الزركشي؛ ألنو قد يستفيد نبالصحة

؛ ألف صحة الشراء تقتضي  يصح الشراء كإف أذف ييدهأنو ال يظهر يل ن  نصوص الشافعي

                                 
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (َّٔ/  ِ( فتح الوىاب )ٗٔٓ/  ْ( نغِب احملتاج )ِ)
 (ٖٗٓطالبْب )( ننهاج الّ)
 (َّٔ/  ْ( بداية احملتاج ) َّٔ/  ْ( الديباج ) ْ)
 ( ُب ب ك ج : أعتقٓ)
 ( ُب ب : الشخصٔ)
 (ّٔٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 (َّٔ/  ِ( األقول : األكؿ . فتح الوىاب )ٖ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ُب أ : يشَبم َُ)
 (ُٖٔٗ/  ْتاج )( عجالة احملَِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُُٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُّ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ُْْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٓ)
 (ْٖٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُٔ)
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، كىو كشراء ا٤بريض نرض ا٤بوت نتعذر إذا مل يوجد إذف ُب العتق أف يَبتب عليو عتقو كىو
( فلو ّ( كالنوكم)ِ( ن  يعتق عليو كعليو دي  نستغرؽ ، كاألصح بطبلنو )بلفا للرافعي)ُ/)

 عتاؽ ع  ا٤بكاتب ( .أذف لو السيد ُب اإلعتاؽ صىحي إذا مل يك  اإل
( أم : فيعتق كليس لو بيعو إال أف ٯبِب ٓ)( عليو ( ْفإن صح ) تكاتب ( ): ) قولو

(، قاؿ ٔفيباع بعضو أك كلو ؛ ألنو ال ٯبوز للهكاتب عليو أف يفديو لتنزيلو ننزلة الشراء)
نفسو،  ُب حق ) كٯبوز أف يتوىل بيعو ُب ىذه ا٢بالة ا٤بكاتب ؛ ألنو ليس لو بيعو :(ٕا٤باكردم)

 .كأنا ُب حق غّبه فوكيل (
( إذا مل نيصىحِّح تربعاتو ٖ( ) وال يصح إعتاقو وكتابتو بإذن على المذىب: ) قولو

نىاىا فقوالف أظهرٮبا : ا٤بنع ؛ ألهنها يعقباف (َُ( أكىل با٤بنع)ٗفالعتق )كالكتابة() ، كإف صىحيحى
تيب طريقاف ، كصحح ُب الشرح ، كحصل ن  ىذا الَب (ُُالوالء كليس ا٤بكاتب ن  أىلو)

، كىذا إذا أذف لو أف يعتق ع  نفسو ، أنا لو أعتق عبده ع  ( طريقة القولْبُِالصغّب)
 ( .ُْ( ُب األظهر)ُّييده أك ع  غّبه باإلذف فهو كتربعو باإلذف حٌب ينفذ /)

                                 
 / أ [ ن  ب ُّٓ( ]ُ)
 (ُٓٓ/  ُّ( العزيز )ِ)
 (ِِٖ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 : فهكاتب( ُب ج ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َّٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ِْٕ/ ُٖ( ا٢باكم )ٕ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 ( ياقط ن  بٗ)
 (ّّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ْٔٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 (َّٔ/  ْ( الديباج )ِّٕ/  ٓ( الغرر البهية )ُُ)
 (َٕٓ/ َُاج )( النجم الوىُْٓ/  ٗ( ا٤بههات )ُِ)
 / ب [ ن  ج ُّٕ( ]ُّ)
 (ّْٕ/  ْ( التجريد )ُْ)
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 فصل 
 : بأف ررط أف أكسابو نشَبكة بينهها أك أف عتقو( أمُ)) الكتابة الفاسدة لشرط ( 

: بأف كاتبو على ٟبر أك )نزير أك ( أمّ( ) أو عوض( ) ِيتأ)ر ع  األداء ك٫بوه )
، كقولو : ) (ٕ( )ٔ: ٦بهوؿ أك جعلو ٪بها )كاحدا()( أمٓ)أو أجل فاسد ( ( ) ٦ْبهوؿ)

( يعود إىل الثبلثة فاحَبز بالشرط الفايد ع  الصحيح كشرط العتق عند األداء ٖ)فاسد ( 
، كنراده أف الفايد نا كاف (ٗذا الباقي ٩با ىو ن  نقتضيات العقد)أك ايتقبللو بالكسب كك

( ، كُب َُا٣بلل فيها ن  جهة أحد ىذه األنور ، فإف كاف )للها بغّب ذلك فهي الباطلة)
ف السيد صبيا أك ٦بنونا أك ( كاُِ: ىي الٍب ا)تل بعض أركاهنا بأف)(: )الباطلةُُالركضة)
، أك ذكر نا ال يقصد كال نالية فيو  ر ذكر العوضالعبد كذلك أك مل ٯب ،  أك كافنكرىا

كا٢بشرات كالدـ، أك ا)تلت الصيغة بأف مل يوافق أحدٮبا اآل)ر أك فقد اإلٯباب كالقبوؿ ، 
كحكهها اإللغاء إال أنو إذا صرح بالتعليق ، كىو ٩ب  يصح تعليقو ٕبكم نقتضاه( ، كقاؿ ُب 

ا٢بج كالعارية يواء إال ُب نواضع ننها  : ) الفايد كالباطل ن  العقود عندنا(ُّالدقا ق)
،  ٍب اعَبضا عليو ( بلفظ إال ُب أربعُ( كالزركشي)ُْ، كحكاه عنو اإلينوم)كا٣بلع كالكتابة (

                                 
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّٕٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّٕٗ/  ٓ( الغرر البهية )ِ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُِٕ/  ْ( زاد احملتاج )ٖٕٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ْ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ياقط ن  جٔ)
 (ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْْٓ/  ْلتدريب )( إ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (َْٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ْٖٗ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )َُ)
 (ِّّ-ِِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 ( ُب أ : فإف ُِ)
 (ٕٕ( دقا ق ا٤بنهاج )ُّ)
 (ْٕٗ/  ْ( حارية الرنلي  )ُْ)
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بأف ا٢بصر ٩بنوع ، بل يتصور الفرؽ ُب كل عقد صحيح غّب نضهوف كاإلجارة كا٥ببة كغّبٮبا 
هاف كلو  أجر أك ا٤بتهب كجب الضفإنو لو صدر ن  يفيو أك صيب كتلفت العْب ُب يد ا٤بست

و ُب الضهاف كعدنو ، قاؿ ؛ ألف فايد كل عقد كصحيحكاف فايدا مل ٯبب ضهاهنا
: ) كننو القراض ككذا إذا قاؿ بعتك كمل يذكر ٜبنا كيلم كتلفت العْب ُب يد ا٤بشَبم الزركشي

 . ففي كجو عليو قيهتها ؛ ألنو بيع فايد ، كُب آ)ر ال بيع أصبل فتكوف أنانة (
تق فيها باألداء  ( ألنو يعِ)كالصحيحة في استقبللو بالكسب ( : ) قولو
، كاألداء إ٭با يكوف ن  الكسب فيكوف ٗبنزلة الصحيحة فيو فيهك  ن  التصرؼ كالصحيحة

( أنو ال ٓ: ) كالذم أكرده البغوم)( هبذا ٍب قاؿْ، كجـز الرافعي)( ّليؤدم ا٤بسهى كيعتق)
: ) لعلو أقول ( كاألكؿ نبِب (ُٔب ا٤بعلق عتقو بصفة ( كقاؿ) ينفذ تصرفو فيها ُب يده كها

على أف الصحيحة ٲبلك فيها أكسابو كفيو كجهاف حكاٮبا البندٯبي ، كجـز القاضي ا٢بسْب 
( : ) إنو ا٤بذىب ا١بديد إذ ال ٲبكنو أف يتربع هبا ( ٖ، كقاؿ ا٤باكردم)( با٤بنعٕكالبغوم)

وع ( فإنو قاؿ : ) ا٤بكاتب ق  ٩بنَُ: كىو ظاىر النص) ( نقابلوٗكالذم ُب التتهة كالشانل)
 .ن  ايتهبلؾ نالو (

( ألهنها ُب نعُب االكتساب ُِ)وأخذ أرش جناية عليو ومهر شبهة (: ) (ُُ)قولو()
                                 

 (ْٕٗ/  ْ ا٤بطالب )( أيُبُ) =
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُٖٔٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّ)
 (ْٕٗ/  ُّ( العزيز )ْ)
 (ِْٕ/ ٖ( التهذيب )ٓ)
 (ْٕٗ/  ُّ( العزيز )ٔ)
 (ِْٕ/ ٖ( التهذيب )ٕ)
ق القاضػػي ا٢بسػػْب : إنػػا ال نقػػوؿ إف ( : ) كُب تعليػػّٔٗ/  ُِ( مل أره ُب ا٢بػػاكم ، كقػػاؿ ُب كفايػػة النبيػػو )ٖ)

 ا٤بكاتب نلك اكسابو بدليل أنو ال ٲبكنو أف يتربع هبا (
 (ّٕٓ( الشانل )ٗ)
 (ّْٖ/  ٗ( األـ )َُ)
 ( ياقط ن  جُُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
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(ُ). 
( أم : بأداء ا٤بسهى لوجود الصفة الٍب علق العتق ِ)وفي أنو يعتق باألداء ( : ) قولو
: باألداء إىل السيد ، فإنو ال يعتق باألداء إىل الوارث : ككاف ينبغي أف يقوؿ (ّعليها )

 .(ْكالوصي )
؛ ألف نا حصل ُب يده  : نا يبقى ن  الكسب إذا عتق( أمٓ( ) ويتبعو كسبو: ) قولو
؛ ألهنا جعلت كالصحيحة ُب العتق فكذا ُب الكسب ككذا أكالده على ا٤بذىب ن  اكتسابو

يعتق باألداء قبل حلوؿ النجم أيضا لك  األصح  ، كقضية العتق باألداء كالصحيحة أنو(ٔ)
 ؛  ألف الصفة مل توجد على كجهها .( ا٤بنعُٕب الركضة)
( َُ)( ) في أنو ال يعتق بإبراء ( ٗ) أم : بسا ر الصفات (ٖ)كالتعليق ( : ) قولو

، ككذا ال يعتق بأداء الغّب عنو لعدـ حصوؿ الصفة ، كألف ا٤بغلب على (ُُ: ع  النجـو )أم
 ( .ُِالصحيحة ا٤بعاكضة كحكم االيتيفاء كاإلبراء فيها كاحد )عقد 

( أم فبل يعتق باألداء إىل الوارث ٖببلؼ ُْ)( بموت سيده ( ُّوتبطل /): ) قولو

                                 
 (ُِْ/  ٖ( هناية احملتاج )َّٕ/  ِ( فتح الوىاب )ُ)
 (ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُّٕ/  ْ( زاد احملتاج )َْٕ / ْ( نغِب احملتاج )ّ)
 (ِٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُْٖ( التنبيو )ْ)
 ( ٗٗٓ – ٖٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ّّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٔ)
 (َُِ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ُْٔ / َُ( ٙبفة احملتاج )َّٕ/  ِ( فتح الوىاب )ٗ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ُْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْٖٓ/  ْ( التدريب )ُُ)
 (ُّٕ/  ْ( زاد احملتاج )َُُّ( فتح الرٞب  )ُِ)
 / أ [ ن  ج ُّٖ( ]ُّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
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، كالفرؽ أف الفايدة جا زة ن  ا١بانبْب ٖببلؼ الصحيحة (ُالصحيحة فإهنا ال تبطل بو )
( ْا توافق ُب نوت العبد )حيث()( دكف العبد ؛ ألهنّ، كاقتصر على نوت السيد /)(ِ)

 ( .ٔ؛ ألف نورد العقد الرقبة كقد فاتت )( الكتابةٓتنفسخ /)
، ( جزناٗ( كاف عا٤با )بفسادىا()ٖ( أم : )إف()ٕ)وتصح الوصية برقبتو ( : ) قولو

كتتضه  الوصية فسخ الكتابة ، ككذا إف ظ  صحتها ُب األظهر كها لو باع نا ظنو لغّبه 
( إذا أكصى ُُف ينبغي أف يقوؿ : ننجزة ليخالف الصحيحة ) فإنو ( )، ككا(َُكىو لو )

كعلم  ( ،ُِبرقبة ا٤بكاتب كتابة صحيحة كعلق الوصية على غّبىا فاألصح الصحة أيضا)
؛ ألنو ال ريء لو فيها نعم لو أكصى ٗبا يقبضو ننو صحت ؛ ألنو انتناع الوصية ٗبا ُب ذنتو

: )كعندم فيو نظر ؛ ألنو ال ٲبلكو (ُّقاؿ اإلناـ ) ،افها إىل حاؿ ٛبلكو فصار كالوصيةأىض
إال بالقبض كإ٭با يعتق ٕبكم الصفة ، كىو األداء كها يعتق بقبض ا٣بهر إذا كاتبو عليو ٍب ال 

: كينبغي أف ٲبلكو إذا مل يرد على قدر العبد : قاؿ ُب االيتقصاء: ) كقاؿ غّبه ٲبلكو (
 . ( (ُْألهنها يرجعاف فيو ، كىو الصحيح)

                                 
 (ّّٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّٗٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُ)
 (ِّٗ/  ٓ( الغرر البهية )َْٕ/  ْ)( نغِب احملتاج ِ)
 / ب [ ن  أ ِْٔ( ]ّ)
 ( ياقط ن  جْ)
 / ب [ ن  ب ُّٓ( ]ٓ)
 (ِِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕ/  ِ( ا٤بهذب )ٔ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ياقط ن  بٖ)
 ( ياقط ن  ج ٗ)
 (ِٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُٕٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 ( ُب ب : كأنوُُ)
 (َْٔ/  ْ(  بداية احملتاج )ِّٔ/  ْ( الديباج )ُِ)
 (َْْ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُّ)
 ( ُب ب : صحيح ُْ)
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؛ ( ا٤بنصوصِ: على ) األصح ( )( أمُ)وال يصرف إليو سهم المكاتبين ( : ) ولوق
( ، كحكى ْ، كقيل : ٯبوز لشبهو بالعتق )(ّألهنا غّب الزنة كالقبض فيها غّب نوثوؽ بو )

( ٕ( أنو لو أ)ذ يهم الزكاة كأداىا ايَبجع ن  السيد )كمل يعتق()ٔ( ع  نص األـ)ٓالركياين)
فيو ( نوضع ا٣ببلؼ نا إذا كاف ٖال ٱبرجو ن  الرؽ ، كجعل ُب البياف) ؛ ألف فسادىاالعبد

 .كفاء فإف مل يك  ايَبجع قطعا
: ٚبالف الكتابة الفايدة الصحيحة كالتعليق ( أمٗ)وتخالفهما ( : ) قولو
( أم : بالفعل كالبيع ك٫بوه أك بالقوؿ ُِ)في أن للسيد فسخها ( ( ) ُُ( )َُ)الصحيح()

أبطلت كتابة عبدم أك فسختها كجاز ذلك ؛ ألهنا ثبتت ُب عقد  على الصحيح كقولو :
( ، ُّضهِب فغلب حكهو عليها ٖببلؼ الصفة اجملردة حيث ٲبتنع الرجوع فيها بالقوؿ )

( ُب ُْ، كبو صرح الرافعي)السيد بقاء الفسخ للعبد على حالوكافهم اقتصاره على ذكر 
 .الكبلـ على بطبلف الفايدة با٤بوت

( ِ( أم : لفساد العقد )ُ)ال يملك ما يأخذه (  أم: السيد ) (ُٓ)( وأنو : ) قولو

                                 
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 ( ُب ج : الصحيح ِ)
 (َٕٕ/  ِ( حارية البيجورم )ِِْ/  ٖ( هناية احملتاج )ّ)
 (ّٗٗ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٕ/  ٖ( التهذيب )ْ)
 (ِٕٖ-ِٖٔ/ ٖ)( ٕبر ا٤بذىب ٓ)
 (ِّٓ/ ٗ( األـ )ٔ)
 ( ياقط ن  جٕ)
 (ْٔٗ/ ٖ( البياف )ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 ( ياقط ن  بَُ)
 (ِّٔ( السراج الوىاج للغهراكم )َُُّ( فتح الرٞب  )ُُ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 (ُْٔ/  َُ( حواري الشركاين )ّٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
 (ِْٖ-ُْٖ/ ُّ( العزيز )ُْ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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: ) ككبلنهم يقتضي أنو ال ٲبلكو كقت أ)ذه ، كعندم أنو ٲبلكو فإذا حصل (ّقاؿ البلقيِب)
 العتق ارتفع ذلك ا٤بلك ( .

( أم : إذا كاف باقيا كاألرجح ٗبثلو ْ( ) بل يرجع المكاتب بو إن كان متقوما: )قولو
( ال ضد ا٤بثلي كلذلك يرجع ٔ( ، كا٤براد با٤بتقـو نا لو قيهة كها عرب بو ُب احملرر)ٓو )أك قيهت

( كاف ٧بَبنا كجلد ا٤بيتة قبل الدبغ إال أنو إذا تلف ال يرجع ببدلو ٕٗبا ال قيهة لو ) إذا ( )
(ٖ.) 

: ( أمُُ)بقيمتو ( ( ) َُ: يرجع السيد على ا٤بكاتب )( أمٗ)وىو عليو ( : ) قولو
( ألنو يـو التلف كا٤ببيع بيعا فايدا إذا ُّ)يوم العتق ( ( ) ُِ ا٤بعاكضة ا٤بعقود عليو)٤بعُب
( ، ىذا إذا كاف الواجب على السيد ن  غّب جنس ُٓ، كُب قوؿ : يـو العقد )(ُْتلف)

 ( .ُٔالقيهة )

                                 

 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ُْٔ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْٖٓ/  ْ( التدريب )ِ)
 (ّٖٓ-ِٖٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َْٖ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ٓ)
 (ِٗٓ( احملرر )ٔ)
 ( ُب ب : إف ٕ)
 (ْٖٓ/  ْ( ٙبفة ا٢ببيب )َّٕ/  ِىاب )( فتح الو ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِّْ/  ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (َٕٔ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُٕٓ - ُْٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُٕٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ُْ)
 / ( َُ( النجم الوىاج )ََْ/  ٖج على نكت ا٤بنهاج )( السرا ُٓ)
 (ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٔ)



 413 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

( أم : إف كاف نا دفعو إليو ن  جنس القيهة على صفتها  ُ)فإن تجانسا ( قولو : ) 
ويرجع صاحب الفضل بو ( ( أم : اآلتية ) ّ( ) فأقوال التقاص( ) ِوىا )كاألٜباف ك٫ب

( قاؿ الزركشي : ) كاعلم أف نا أطلقوه ن  الَباجع ىنا يقتضي أنو ال فرؽ بْب أف يعلم ْ)
( ٓالسيد بفساد الكتابة أـ ال ، نظرا إىل التعليق ككجود الصفة ، لك  الشافعي ُب البويطي)

يعلم السيد بفسادىا إال بعد نا أ)ذ قاؿ : ) فإف علم هبا قبل أف  )ص الَباجع ٗبا إذا مل
تؤدل فالكتابة باطلة كنا يأ)ذه السيد لو ( ىذا لفظو ( انتهى كقاؿ : ) ال تنحصر ا٤بخالفة 

قلت أصح أقوال التقاص سقوط أحد للصحيحة فيها ذكره بل يلتحق بو صور ( فذكرىا ) 
( والثالث برضى أحدىما والرابع ال يسقط ٔاىما /)الدينين باآلخر ببل رضى والثاني برض

( إذا ثبت لكل كاحد ن  رخصْب على صاحبو دي  ككانا نقدي  كاتفقا ُب ٕ)واهلل أعلم ( 
ا١بنس كالصفة كا٢بلوؿ فأقواؿ أظهرىا : أف التقاص ٰبصل بنفس ثبوت الدي  كال حاجة إىل 

: يسقط ( ، كالثاينٖال فا دة فيو )الرضى ؛ ألف نطالبة أحدٮبا اآل)ر ٗبثل نا عليو عناد 
(، ٗأحدٮبا باآل)ر إف تراضيا كإال فبل ؛ ألهنا كا٢بوالة فيشَبط فيها رضى احمليل كاحملتاؿ )

 القسهة: يشَبط رضى أحدٮبا كأحد الشريكْب ُب ا٤بتهاثبلت لو دعى رريكو إىل كالثالث
كالرابع : ال يسقط كإف تراضيا ؛ ألنو ُب حكم ا٤بعاكضة   ( ،َُأجرب عليها كمل يعترب قبولو )

( فيها إذا أتلف السيد نا ُِ( ، ك٧بل األقواؿ كها قالو صاحب ا٤بغِب)ُُكابتداء الدي  )
                                 

 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُ)
 (ّْٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٕ/  ِ( ا٤بهذب )ِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُُٕٗ( ٨بتصر البويطي )ٓ)
 / ب [ ن  ج ُّٖ( ]ٔ)
 (ٗٗٓننهاج الطالبْب ) (ٕ)
 (َِّ/  ٓ( الغرر البهية )ُِٖ/  ِ( حلية العلهاء )ٖ)
 (َْٔ/  ْ( التدريب )ِٖٔ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ٗ)
 (ّْ/  ُٔ( تكهلة اجملهوع )ِّٓ/  ٕ( الوييط )َُ)
 (ْٓٗ/  ٖ( البياف )ُْٓ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُُ)
 (َٕٔ/ ْ( نغِب احملتاج )ُِ)
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دفعو إليو ا٤بكاتب كإال فهو با٣بيار إف راء جعلو ع  قيهتو كإف راء ايَبجعو كدفع قيهتو 
 ( ،ُو ُب نسألة ا٤بكاتب كىو ا٤بنصوص)ن  نقد آ)ر ، كنا رجحو ا٤بصنف يقتضي جريان

: أف يكوف ُب الديوف كأف يتفقا ُب ا١بنس كالنوع كيؤ)ذ ن  كبلنو أف للتقاص ررطْب
فلو كاف أحدٮبا دراىم كاآل)ر  (ّ)تجانسا ( : ) ( ، كأرار إليو بقولوِكا٢بلوؿ كاألجل)

ا٤بؤجل مل ٯبز على دنانّب أك نكسرا كاآل)ر صحاحا مل يقع ، كلو تراضيا ٔبعل ا٢باؿ ع  
( ا١بواز ، كنقتضى كبلـ ٕ( ُب األـ)ٔ( لك  ا٤بنصوص /)ٓ( كالركضة)ْاألصح ُب الشرح)

ا٤بصنف التقاص فيها إذا كانا نؤجلْب بأجل كاحد كفيو كجهاف ببل ترجيح ، كنقتضى كبلـ 
اؿ ( كرجحو قَُ( ع  البندنيجي)ٗ( ، كحكاه البلقيِب)ٖالشرح الصغّب ا٤بنع )قالو الزركشي()

( أف ا)تصاص التقاص ُُ: )كُب نصِّ الشافعي نا يدؿ عليو ( انتهى ، كُب الركضة كأصلها)
( فيها إذا  ُِبالنقود ىو ا٤بذىب الذم قطع بو ٝبهور العراقيْب كغّبىم ، لك  نصي ُب األـ)

كاف للسيد على ا٤بكاتب نا ة صاع حنطة حالة كحرؽ لو نثلها كانت قصاصا كإف كره ييد 
( نستقري  فإف كانا يلهْب مل ٯبز قطعا كإف ُّيشَبط أف يكوف ) الديناف ()ا٤بكاتب ، ك 

( كنص عليو ُْتراضيا ؛ النتناع االعتياض ع  دي  السلم . قالو القاضي ا٢بسْب كا٤باكردم)
                                 

 (ُْٕ/ ٗ( األـ )ُ)
 (ْٕٔ/  ٓ( حارية ا١بهل )ّْٗ/  ْ ا٤بطالب )( أيُبِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ّٖٓ/ ُّ( العزيز )ْ)
 (ِْٕ-ِّٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٓ)
 / أ [ ن  ب ِّٓ( ]ٔ)
 (ُِْ/  ٗ( األـ )ٕ)
 ( ياقط ن  ج ٖ)
 (ّٖٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٗ)
 (ِِْ/  ُِ( كفاية النبيو )َُ)
 (ِْٕ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ُُ)
 (َِْ/ ٗ( األـ )ُِ)
 ( ُب ب : الدينانافُّ)
 (ُِْ/ ُٖ( ا٢باكم )ُْ)
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( يقتضي ا١بواز ، كبو صىريح ُب أصل الركضة)ِ( ، ككبلـ الرافعي)ُالشافعي)
( كيشَبط كوف ّ

لو على فقّب دي  فأراد أف ٰبسب دينو ن  الزكاة مل ٯبز حٌب يقبضو الدينْب آلدني فلو كاف 
 ( ُب قسم الصدقات  .ٍْب يرده إليو إف راء على األصح ن  زكا ده)

( أم احتياطا كليس بشرط كها قاؿ ٓ)فإن فسخها السيد فليشهد ( : ) قولو
ك ال ٯبرم ُب ، كٚبصيصو السيد يوىم أف ذل( ع  األصحابٕ( كحكاه ُب البياف)ٔا٤باكردم)

 ( .ٖفسخ غّبه كال فرؽ )
( َُ: قبل أف يؤدم )( أمٗ): كنت فسخت ( فلو أدى المال فقال السيد: ) قولو

( ُّ)) صدق العبد بيمينو ( ( ُِ: أصل الفسخ أك كونو قبل األداء )( أمُُ)فأنكر ( ) 
 (. ُْألف األصل عدـ الفسخ قبل التفريق )

سيد وإغمائو والحجر عليو ال بجنون واألصح بطبلن الفاسدة بجنون ال: ) قولو
( ال)تبلؿ ُٕ( ألنو ال حظ فيها للسيد ٖببلؼ العبد كألهنا تربع فتؤثر فيو)ُٔ)( العبد ( ُٓ/)

                                 
 (َْٖ/  ٗ( األـ )ُ)
 (ُْٖ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ِْٕ-ِّٕ/ ُّ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (َِّ/  ِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ِٔٗ/ ُٖ( ا٢باكم )ٔ)
 (َْٕ/ ٖ( البياف )ٕ)
 (َٕٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ِْْ/  ٖ( هناية احملتاج )َْٖ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )َُ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 (ّٔٔ/  ْ( الديباج )ُْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ُٕٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َّٖ/  ِ( فتح الوىاب )ُْ)
 / أ [ ن  ب ِْٕ( ]ُٓ)
 (ْٗٗٓب )( ننهاج الطالبُٔ)
 ( ُب ج : فيهإُ)
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( بأف العبد ال ٲبلك إبطاؿ الصفة ، كإ٭با ِ( كفرؽ اب  الصباغ)ُعقل السيد دكف عقل العبد )
ك ال ينفسخ ٔبنونو ، كتابعو لو أف يعجز نفسو فيفسخ السيد إف ا)تار ، فإذا كاف ال ٲبل

( ، كالثاين : ْ( كىو ٨بالف ٤با صححو أف للعبد ُب الكتابة الصحيحة الفسخ)ّالرافعي)
( كالثالث : عكسو ؛ ألف ا٤بغلب فيها التعليق كىو ال ٓيبطل ٔبنوهنها ١بوازىا ن  الطرفْب )

الفايدة كلكنو  ، ) كا٤براد حجر السفو فلو حجر عليو بالفلس مل يبطل(ٔيبطل با١بنوف )
 (ٖ( قالو ُب التحرير .)ٕيباع ُب الدي  فإذا بيع بطلت (  /)

 األصل عدنها أم ألف (ٗ)ولو ادعى كتابة فأنكر السيد أو وارثو صدقا ( قولو : ) 
( أم : جريان على القاعدة َُ( ) ) ويحلف الوارث على نفي العلم والسيد على البت

( العبد ففي كتاب اب  كج : إف مل ُِبة )كأنكر()( ، أنا لو ادعى السيد الكتاُُفيهها )
يعَبؼ بأداء ا٤باؿ عاد رقيقا كيكوف إنكاره كتعجيز السيد ، كإف اعَبؼ بالقبض كأنو عتق 

 .(ُّفهو حر)
( نقدار نا يؤدم ُب كل ُٓ( أم : )ُب()ُْ)ولو اختلفا في قدر النجوم ( : ) قولو

                                 
 (ِّٗ/  ٓ( الغرر البهية )ُٕ/  ِ( ا٤بهذب )ُ)
 (َْٕ( الشانل )ِ)
 (ْٖٔ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ُّٓ/  ُّ( العزيز )ْ)
 (ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ٕٓٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٓ)
 (ّْٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ّّٔ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ٔ)
 [ ن  ج / أ ُّٗ( ]ٕ)
 (ٖٔٓ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ِْْ/  ٖ( هناية احملتاج )ُٕٔ/  ْ( زاد احملتاج )ُُ)
 ( ياقط ن  ج ُِ)
 (َِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )ُّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ( ياقط ن  بُٓ)
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( أم ّ( ) تحالفا( ) ِا كصفة كقدرا )( عدد النجـو أك صفتها أم جنسا كنوعُ٪بم أك )ُب()
 ( .ْ: على الكيفية السابقة ُب ٙبالف ا٤بتبايعْب )

 تنبيو 
ينبغي أف يكوف نراده اال)تبلؼ ُب القدر الزا د على الواجب أنا لو قاؿ السيد  
كاتبتك على ٪بم فقاؿ بل على ٪بهْب فهذا ا)تبلؼ فيها يوجب فساد الكتابة نقل 

( أف القوؿ قوؿ السيد نع ٲبينو قاؿ الزركشي : ) كالقياس نا ٔهذيب)( فيو ع  التٓالرافعي)
( أف يكوف على القولْب ُب ندعي الصحة كالفساد ، كحيناذ فها ٕقالو ا٤بصنف كاب  الرفعة)

 قالو ُب التهذيب تفريع ننو على نا رجحو ىناؾ ن  تصديق ندعي الفساد ( .
) لم تنفسخ الكتابة على  : السيد أم (ٖ)ثم أن لم يكن قبض ما يدعيو ( قولو : ) 

أثبت للهتبايعْب التخاير  -صلى اهلل عليو كيلم  -( قيايا على البيع كالنيب ٗ)األصح ( 
( كالثاين : ينفسخ ؛ ألف العقد إذا انتهى إىل النزاع فكأنو مل يك  ُُ( )َُبعد التحالف)

(ُِ. ) 
ينو كاألصح ُب ( ) ىذا يقتضي تعُّ) بل إن لم يتفقا فسخ القاضي (قولو : ) 

التحالف أنو ال يتعْب القاضي للفسخ ؛ بل ٮبا يفسخاف أك أحدٮبا كإ٭با يفسخ ا٢باكم إذا 
                                 

 قط ن  ب ( ياُ)
 (ُْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َّٖ/  ِ( فتح الوىاب )ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )ْ)
 (ْٗٗ/ ُّ( العزيز )ٓ)
 (ِّْ/ ٖ( التهذيب )ٔ)
 (َّٕ/ ُِ( كفاية النبيو )ٕ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ُُٕ/  ٓ( ركاية التحالف ال ذكر ٥با ُب كتب ا٢بديث . إركاء الغليل )َُ)
 (ّٕٕ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة  )ِّٖ/  ِ( حلية العلهاء )ُُ)
 (َٖٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ُٕ/  ِ( ا٤بهذب )ُِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( االعَباض ِ( ككبلنو ككبلـ الزركشي يوىم)ُأصرا على النزاع كمل يفسخا ( قالو ُب التحرير)
سخ القاضي على عبارة الكتاب كأهنا ننافية ٤با ُب التحالف ، كليس كذلك ؛ ألنو إ٭با جـز بف

 عند عدـ اتفاقهها .
) وقال ( ْ( أم : قبض السيد نا ادعاه بتهانو )ّ)وإن كان قبضو ( قولو : ) 

( أم : أكدعتو إياه كمل ادفعو إليو ن  جهة الكتابة ٓ)المكاتب : بعض المقبوض وديعة ( 
أم  (ٗ)) ورجع ىو (  ( ٖ( أم التفاقهها على كقوع العتق على التقديري  )ٕ( ) عتق( ) ٔ)

( العبد ؛ ُِأم : قيهة) (ُُ)والسيد بقيمتو (  ( أم ٝبيعو )َُ)بما أدى ( : ا٤بكاتب ) 
) وقد  (ُّألنو ال ٲبكنو رد العتق فأربو نا إذا صدر ُب البيع بعد تلف ا٤ببيع ُب يد ا٤بشَبم )

 ( أم : أف اتفق ا١بنساف كها يبق .ُْ( ) يتقاصان
( أم ُٓ)محجور علي فأنكر العبد (  ولو قال : كاتبتك وأنا مجنون أوقولو : ) 

( ِ)( سبق ما ادعاه ( ُصدق السيد إن عرف /)( ) ُٔفقاؿ : بل كاتبتِب كأنت كانل )

                                 
 (ِٖٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُ)
 ( ُب ب : يـوِ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (َِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ِْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ْ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (َٖٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ُْٗ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٔ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ٕٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )َّٖ/  ِ( فتح الوىاب )ٖ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ٗٗٓلطالبْب )( ننهاج اَُ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُُ)
 ( ُب ب : بقيهةُِ)
 (ّٕٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُْٗ/  ْ( أيُب ا٤بطالب )ُّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ُٕٕ/  ْ( زاد احملتاج )ُٔ)
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( أم : كمل يعرؼ يبقو صدؽ العبد ْ)وإال فالعبد ( ( ) ّأم : بيهينو لقوة جانبو بذلك )
( فلو  ٔك بفلس)( كأطلق ا٢بجر ، كا٤براد نا إذا كاف بسفو طارم أٓألجل عدـ نا ادعاه ، )

 ( .ٕ)إن عرف سبق ما ادعاه ( كاف بصيب أك يفو نقارف للبلوغ مل ٰبتج لقولو : ) 
( النجم األول أو قال : البعض فقال : ٖفلو قال السيد : وضعت عنك): ) قولو

( أم : بيهينو ؛ ألف األصل عدـ الوضع كىو أعرؼ ٗ)بل االخر أو الكل صدق السيد ( 
 ( .ُِ( كىو ا٤بنصوص ُب األـ)ُُ( ع  التهذيب)َُحكاه الرافعي)بفعلو كإرادتو ، كىذا 

( ُّ( ) ولو مات عن ابنين وعبد فقال : كاتبني أبوكما فإن أنكرا صدقا: ) قولو
( ، كىذه الصورة قد نرت ُْ: بيهينهها على نفي العلم بالكتابة ؛ ألف األصل نعهها )أم

 ( لك  أعادىا للضركرة التقسيم .ُٓ( ) ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثو: ) ُب قولو
( أم : فحكهو حكم نا إذا كاتب عبده كنات ُٔ)وإن صدقاه فمكاتب ( : ) قولو

                                 

 / ب [ ن  ب ِّٓ( ]ُ) =
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ِْٓ/  ٖة احملتاج )( هنايَّٓ( احملرر )ّ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٓ/  ٖ( البياف )ٓ)
 (ُْٗ/  ْ( حارية الرنلي )ٔ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( ُب ج : عندؾٖ)
 ( ََٔ – ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّْٓ/ ُّ( العزيز )َُ)
 (ِّْ/ ٖ( التهذيب )ُُ)
 (ِّٖ/ ٗ( األـ )ُِ)
 (ََٔنهاج الطالبْب )( نُّ)
 (َِْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ّْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُْ)
 (ٗٗٓ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ُٔ)
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 ( .ِ( ، فإذا ايتوفيا أك أعتقا أك أبرأ عتق )ُع  اثنْب فإهنها يقوناف نقانو /)
( أم : لعدـ ٛباـ نلكو ّ)فإن أعتق أحدىما نصيبو فاألصح أنو ال يعتق ( : ) قولو

(  كاف ينبغي التعبّب باألظهر فإف ٓ( ) بل يوقف فإن أدى نصيب اآلخر عتق كلو( ) ْ)
 ا٣ببلؼ قوالف ، ك٥بذا عرب بو ا٤بصنف ُب ايتدراكو .

( ، ٕ( ألنو عتق ٕبكم كتابتو ٍب تنتقل إليهها بالعصوبة )ٔ)ووالؤه لؤلب ( : ) قولو
 ( .ٖ: لبلب  )كقيل

( أم فيعتق نصيبو اآلف كيقـو ٗ)وسرا ( وإن عجز قوم على المعتق إن كان م: ) قولو
( ) كالعربة بيساره كقت العجز ال كقت َُعليو  الباقي ككالء ا١بهيع لو كبطلت كتابة األب)

( كاحَبز ُُاإلعتاؽ ؛ ألف نفوذ ذلك العتق عند العجز كالتقومي فيصّب حيناذ ( قالو البلقيِب)
أه ع  نصيبو ؛ فإنو ال يعتق ريء ( إذا كاف أحدٮبا أبر ُّ( عها)ُِ)على المعتق ( : )بقولو

 ( .ُْبالعجز كالعتق ُب غّب الكتابة ال ٰبصل باإلبراء )
( أم : الذم أعتقو ) ُ)فنصيبو حر ( : كإف كاف نعسرا ) ( أمُٓ)وإال ( قولو : ) 

                                 
 / ب [ ن  ج ُّٗ( ]ُ)
 (ٖٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )َّٖ/  ِ( فتح الوىاب )ِ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ّ)
 (ُٖٕ/  ْ( زاد احملتاج )َِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ْ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َٕٗ/  ْ( نغِب احملتاج )ِْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٕ)
 (ٖٕٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٖ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (ّٕٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َُ)
 (ّٖٔ-ِٖٔ/ ّ)( ٙبرير الفتاكل ُُ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ُِ)
 ( ُب ب : ٩با ُّ)
 (ُِٕ( ررح ا٢باكم الصغّب )ِْٔ/  ِ( االنتصار )ُْ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ُٓ)
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( ، ىذا كلو تفريع على الوقف ّ: لتعذر السراية باإلعسار)( أمِ)والباقي قن لآلخر ( 
( أم : ُب ا٢باؿ كها لو كاتبا ٓ)قلت بل األظهر العتق واهلل أعلم ( ( ) ْكرجحو البلقيِب)

: ) كىو ا٤بذىب الذم قطع بو (ٕ( ، قاؿ ُب الركضة)ٔعبدا أك أعتق أحدٮبا نصيبو )
، كاألظهر ب ( كنقتضاه أف يعرب ىنا با٤بذىب، كيكت ع  السراية على ىذا القوؿاألصحا
 تضي حصوؿ العتق هبا كا٤بيت ال يقـو عليو .؛ ألف الكتابة السابقة تقركضة ا٤بنعُب ال

( ) ٗ( أم : نؤا)ذة لو بإقراره )ٖ)وإن صدقو أحدىما فنصيبو مكاتب ( قولو : ) 
( كال نظر لتبعيض الكتابة ألجل ا٢باجة  ُُ( أم : إذا حلف )َُ)ونصيب المكذب قن ( 

تهلها ( صدرت على كلو ُب نرض ا٤بوت كردت ُب البعض لكوف الثلث ال ٰبُِكها )لو()
 (.ُّفإف بطبلهنا فيو ال يؤثر على الصحيح)

( اتفقوا ُْ)فإن أعتقو المصدق فالمذىب أنو يقوم عليو إن كان موسرا ( : ) قولو
( ، كىل يسرم فيو طريقاف أحدٮبا القطع بثبوهتا ؛ ُٓعلى أف ا٤بصدؽ إذا أعتق نصيبو عتق)

                                 

 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ُ) =
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َٕٔ/  ْ( بداية احملتاج )ُٖٕ/  ْ( زاد احملتاج )ّ)
 (ّٖٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ْ)
 (ََٔننهاج الطالبْب ) (ٓ)
 (ْٖٕ/  ٓ( حارية ا١بهل )َٕٗ/  ْ( نغِب احملتاج )ٔ)
 (ُِْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ٕ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ٖ)
 (ِْٔ/  ٖ( هناية احملتاج )ٗ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (َّٖ/  ِ( فتح الوىاب )َِّ/  ٓ( الغرر البهية )ُُ)
 ( ياقط ن  بُِ)
 (ُّٖ/  ِ)( حلية العلهاء ُّ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ُْ)
 ( ّٕٓ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )َِْ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُٓ)
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( ، ُصيبو ثبتت السراية بقولو)ألف ننكر الكتابة يقوؿ : إنو رقيق ٥بها ، فإذا أعتق صاحبو ن
( يقتضي ترجيح عدـ السراية ؛ ألهنها حكيا طريقْب أحدٮبا : ّ( كالركضة)ِككبلـ الشرح)

القطع بالسراية ، كالثانية ع  األكثري  أنو على القولْب فيها إذا صدقاه ، كىو صريح ُب أف 
( عها ٓ)أعتقو ( : )  ( ، كاحَبز بقولوْاألظهر عدـ السراية ، كيقتضي ضعف طريقة القطع)

( أدل نصيب ا٤بصدؽ إليو فبل يراية جزنا ؛ ألنو ٦برب على القبض ننو كال ا)تيار لو ٔإذا /)
( ، كإذا ٖ(، كعها إذا أبرأه ع  نصيبو ن  النجـو فإف ا٤بذىب فيو عدـ السراية )ُٕب العقد )

لوقف على العجز ؛ ألف قلنا بالسراية ثبتت ىنا ُب ا٢باؿ ، كال يأٌب القوؿ اآل)ر القا ل با
 ( .ٗصاحبو ننكر الكتابة فبل عجز)

 تنبيو 
: ) قد ايتشكل تصحيح السراية ن  جهة أف نصيب ا٤بصدؽ (َُقاؿ ُب التوريح) 

٧بكـو ُب الظاىر بأنو نكاتب ، كنقتضى كونو نكاتبا أف ال يسرم ٍب قاؿ : قاؿ أيب رٞبو 
ف الكل ق  كنقتضى ذلك أف إعتاؽ اهلل : ) ا١بواب ع  ىذا اإلركاؿ أف ا٤بكذب يزعم أ

رريكو نافذ كها لو قاؿ لشريكو ُب الق  : أنت أعتقت نصيبك كأنت نوير فإنا نؤا)ذه 
ك٫بكم بالسراية إىل نصيبو لكنا ىناؾ ال يلـز رريكو القيهة لعدـ ثبوت إعتاقو بإقراره كال ببينة 

صدؽ كإعتاقو ثابت فهو بإعتاقو كىنا ٤با ثبتت السراية بإقرار ا٤بكذب ، كىي ن  أثر إعتاؽ ا٤ب
نتلف لنصيب رريكو بالطريق ا٤بذكور فيضه  قيهة نا أتلفو ( ، قاؿ : )  كيزيد ذلك 

                                 
 (ُٖٖٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َٕٗ/  ّ( العباب )ُ)
 (ْٓٗ/ ُّ( العزيز )ِ)
 (ِْْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (َٕٔ/  ْ( بداية احملتاج )ْ)
 (ََٔ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 [ ن  أ/ ب  ِْٕ( ]ٔ)
 (ْٓٗ/  ّ( إ)بلص الناكم )َْْ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ٕ)
 (ّْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ّٕٕ/  ّ( األنوار )ٖ)
 (ُّٖٖ/  ّ( اإليعاد )َٖٓ/  َُ( النجم الوىاج )ٗ)
 (ّْٖ/  ْ( حارية الرنلي )ْٖٔ-ّٖٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )َُ)
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( ِ( كلو إ٭با مل نقل بالسراية ٤با فيها ن  إبطاؿ حق /)ُكضوحا أنا ُب العبد ا٤بكاتب /)
ك كاف األصح الشريك ُب كتابتو ، كىذه العلة نفقودة ىنا فبل ٧بذكر ُب السراية ، فلذل

 ( ((ّالقوؿ هبا كال ٲبك  أف يقوؿ : يسرم كال يغـر )كاهلل أعلم ()

 كتاب أههات األوالد
( ، كاألصل ُب ٓ، كأنا ُب غّبىا فأنات فيو أكثر)( ىو األصلْأنهات ُب األنايي )

و كنعناه أن،  كقاؿ : " أعتقها كلدىا " ، (ٔالباب أنو صلى اهلل عليو كيلم ايتولد أـ إبراىيم)
( كصححو َُ( كا٢باكم)ٗ، ركاه اب  ناجو)(ٖ( حقيقة)ٕ؛ ال أهنا عتقت)أثبت ٥با حرنة ا٢برية

)ُُىو ك) : إنو ( لو إينادا آ)ر كقاؿُْ، كذكر اب  القطاف)(ُّ( كأعلو غّبٮبا)ُِ( اب  حـز
 (.ُٓجيد )

                                 
 / أ [ ن  ب ّّٓ( ]ُ)
 ج / أ [ ن  َِّ( ]ِ)
 ( ياقط ن  ب ك جّ)
 (  ُب ب : ن  الناس .ْ)
 (ُِٓ/  ٔ( هتذيب اللغة )ُّٖٔ/  ٓ( الصحاح )ٓ)
( ناريػػة بنػػت مشعػػوف القبطيػػة رضػػي اهلل عنهػػا نػػوالة النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم أىػػداىا لػػو ا٤بقػػوقس فأيػػلهت ٔ)

 ىػ ( . ُٔككلدت لو إبراىيم ) ت :  
 (ُّٔ/  ُ( رذرات الذىب )ُُّ/ ٖصابة )(  اإلُُِٗ/ ْترٝبتها ُب : االيتيعاب )

 ( ُب ب : أعتقتٕ)
 (ْٖٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِْٔ/  ْ( التدريب )ٖ)
 (ُِٔٓ( رقم )ُْٖ/ ِ( ين  اب  ناجو كتاب العتق باب أنهات األكالد )ٗ)
 (ِّ/ ِ( ا٤بستدرؾ كتاب البيوع )َُ)
 ( يقطت الواك ن  بُُ)
 (ُٖ/ ٗ( احمللى )ُِ)
 (ُٖٔ/  ُٔب اإلركاء )( ضعفو األلباين ُّ)
( علي ب  ٧بهد ب  عبد ا٤بلك أبو ا٢بس  ا٢بهّبم الفايي  ا٢بافظ الناقػد القاضػي نػ  نؤلفاتػو بيػاف الػوىم ُْ)

/  ْ( تػذكرة ا٢بفػاظ )ِٖٗ( جذكة ا٤بقتػبس )َٖ/  ّىػ ( . ترٝبتو ُب : التكهلة ) ِٖٔكاإليهاـ ) ت : 
َُْٕ) 

 ( ِٕٖ/  ّ( نصب الراية )ُٓ)
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( فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيو غرة عتقت بموت ُإذا أحبل أمتو): ) قولو
( ع  اب  عباس رضي اهلل عنهها قاؿ ّنا ُب ا٢بي كا٤بيت فلها ركل اب  ناجو)أ (ِالسيد ( )

: قاؿ ريوؿ اهلل صلى اهلل عليو كيلم : " أٲبا أنة كلدت ن  ييدىا فهي حرة بعد نوتو  " 
( أف ٔ( الغرة فلها ركل البيهقي)ٓ، كأنا ُب كجوب)(ْكصحح ا٢باكم إيناده كلينو البيهقي)

 أـ الولد : ) أعتقها كلدىا كإف كاف يقطا ( ، كعلم ن  قولو : ) عهر رضي اهلل عنو قاؿ ُب
( على غّبى  ٗ( كإف )في)ٖاعتبار ظهور التخطيط للقوابل) (ٕأو ما تجب فيو غرة ( )

( : إنو )لق آدني كلو ترؾ لتخلق ، فبل غرة كال ُُ( ، أنا إذا مل يظهر فيو ريء كقل )َُ)
، كمشل إطبلقو اإلحباؿ الوطء ا٤بباح كا٢براـ ( ُّ( لك  تنقضي بو العدة)ُِايتيبلد )ك()

( ، كأ٢بق ٗبلك ٝبيعها نا إذا نلك بعضها كىو ُٓ( كنكاح كإيبلـ)ُْبسبب حيض كإحراـ)
( ، كىو صريح ُب أف ا٢برية ال تتبعض ُب الولد كصححو ُب الشرح ُٔنوير بقيهة الباقي)

                                 
 ة( ُب ب : أنُ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (ُِٓٓ( رقم )ُْٖ/ ِ( ين  اب  ناجو كتاب العتق باب أنهات األكالد )ّ)
( كالبيهقػػػي ُب السػػػن  الكػػػػربل  كتػػػاب عتػػػػق ُُِٗ( رقػػػػم )ِّ/ ِ( كا٢بػػػاكم ُب ا٤بسػػػتدرؾ كتػػػػاب البيػػػوع )ْ)

 (ّْٔ/ َُأنهات األكالد باب الرجل يطأ أنتو با٤بلك فتلد لو )
 وجب( ُب ب كج : نٓ)
( ّْٔ/ َُ( السػػػػػن  الكػػػػػربل ، كتػػػػػاب عتػػػػػق أنهػػػػػات األكالد بػػػػػاب الرجػػػػػل يطػػػػػأ أنتػػػػػو با٤بلػػػػػك فتلػػػػػد لػػػػػو )ٔ)

(ُِِٕٓ.) 
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ِٕ/ ٓ( لساف العرب )ْٖٖ( ٝبع قابلة كىي ا٤برأة الٍب تأ)ذ الولد عند الوالدة . ا٤بصباح ا٤بنّب )ٖ)
 ( ُب ب : ظهرٗ)
 (ّٕٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِْٖ / ٖ( هناية احملتاج )َُ)
 ( ُب ج : كظ ُُ)
 ( يقطت الواك ن  بُِ)
 (ِْٔ/  ْ( الديباج )ّٗٔ( كفاية اال)تصار )ُّ)
 ( ُب ب : كحراـُْ)
 (ُِٕ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ّْٗ( غاية البياف )ُٓ)
 (َُُ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )ِْٖ/  ُِ( كفاية النبيو )ُٔ)



 405 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

كنا جـز بو ن   ،( آ)ر باب الكتابة ِ، كصححو ُب الركضة)(، كقيل: تتبعضُالصغّب)
( ّ، كحكى القاضي ا٢بسْب ع  القدمي أهنا ال تعتق ٗبوتو ، كنفاه العراقيوف)العتق ىو ا٤بشهور

ؿ أك ، كىذا إذا كاف نسلها ، أنا الكافر إذا أيلهت نستولدتو فهل ٯبرب على عتقها ُب ا٢با
فعلو ، فلو ، كتعبّبه باإلحباؿ يقتضي اعتبار (ْ: الثاين)ٰباؿ بينهها ؟ كجهاف أصحهها

( ، قاؿ الزركشي : كالظاىر )بلفو ؛ ٓايتد)لت ذكره أك ناءه احملـر كعلقت ننو ال تعتق )
: " أٲبا أنة كلدت ن  ييدىا فهي حرة (ٕ( الدارقطِب)ٔألنو يثبت النسب كيؤيده )ركاية()

و يعلم ننو أنو ال يشَبط انفصاؿ ٝبيع (ٗ) ( أو ما يجب فيو غرة( " ، كقولو : ) ٖع  دبره)
( ، فقاؿ : َُ، فلو أ)رج رأيو كباقيو ٨بتف ٍب نات السيد عتقت ، كبو صرح الدارني ىنا )

، (ُُككذلك لو كضعت عضوا ٍب كضعت الباقي أك مل تضع ، كمشل إطبلقو نوتو نا لو قتلتو)
ايتعجلت ؛ ألف اإلحباؿ   : ) كتعتق كإف( قاؿُِكبو صرح الرافعي ُب أكؿ الوصية)

نصيب الشريك ، ككذا نستحق الدي  ا٤بؤجل إذا قتل ن  عليو ، ك٥بذا يسرم لكاإلعتاؽ
الدي  حل األجل ( ، كىذا إذا مل يزاحم حق الغّب ، فإف زاحم بأف ايتولد ا١بارية الٍب تعلق 

( ، كُب نعناىا ُّهبا رى  أك أرش جناية كايتهر حٌب نات السيد فإهنا ال تعتق ٗبوتو )

                                 
 (َْٔ/  ٤ٖبنهاج )( السراج على نكت اُ)
 (ِّٗ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ٖٓٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ّ)
 (ْٖٖ/  ٖ( التهذيب )ُِْ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ْ)
 (ِّْ/  َُ( حواري الشركاين )ّٕٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ٓ)
 ( ياقط ن  بٔ)
 ( َِ، ُٗ( رقم )ُُّ/ ْ( ين  الدارقطِب  كتاب ا٤بكاتب )ٕ)
 دبرىا( ُب ج : ٖ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٗ)
 (َِّ/  ٓ( حارية العبادم على الغرر البهية )ُُْٓ/  ّ( اإليعاد )َُ)
 ( ُب ب : قتلوُُ)
 (ُِ/ ٕ( العزيز )ُِ)
 (ٕٗٓ/  ّ( فتح ا١بواد )ِْٔ/  ْ( التدريب )ُّ)
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( ُجر ، لك  يبق ُب باب الفلس ع  ا٢باكم)احملجور عليو بالفلس إذا أكلدىا بعد ا٢ب
 ( النفوذ .ِكالغزايل )

 تنبيو 
( أحبل انتو ّ: ) كاف حقو أف يقيد با٢بر ليحَبز ع  ا٤بكاتب فإنو )لو()قاؿ الزركشي

ٍب نات رقيقا قبل العجز أك بعده مل تعتق ٗبوتو على األصح كع  ا٤ببعض فإنو ليس بأىل 
د الولد حرا ال يتوقف على حرية األب لك  ع  نص األـ نفوذ للعتق ال ينفذ ايتيبلده كانعقا

( كفرضو فيها إذا تسرل بإذف السيد نا نلكو ببعضو ٓ( ، كبو جـز ا٤باكردم)ْايتيبلده /)
 ا٢بر ( .

أم : لسيدىا  (ٕفالولد رقيق ( )أم : أك زنا )  (ٔأو أمة غيره بنكاح ( ): ) قولو
( ، كيستثُب أنة كلده الذم مل يستولدىا ، ٗالرؽ كا٢برية) ( ؛ ألف الولد يتبع أنو ُبٖباإلٝباع)

( ، كُب ُُ( ، كنا إذا نكح كغر ٕبريتها فالولد حر)َُفإف أكلدىا األب صارت أـ كلد لو)
 (.ُِثبوت االيتيبلد إذا نلكها القوالف ُب الشبهة )

 أم ن  بعد اإلحباؿ السابق ألف ثبوت (ُّوال تصير أم ولد إذا ملكها ( )قولو : ) 

                                 
 (َِّ/ ٔ( ا٢باكم )ُ)
 ( ُّ/ ْ( الوييط )ِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 / ب [ ن  ج َِّ( ]ْ)
 (ٖٓٔ/ ّ: ٙبرير الفتاكل )( انظر ٓ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 (ُْٓ( اإلٝباع )ٖ)
 (ِْٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ِِٕ/  ْ( زاد احملتاج )ٗ)
 (ٖٔٓ/  َُ( النجم الوىاج )َُُ/  ِ( فيض اإللو ا٤بالك )َُ)
 (ََُٗ/  ْ( عجالة احملتاج )َْٔ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُُ)
 (ّْٗ/  ِ( فتح القريب اجمليب )ِّٕ( أرجحهها : أهنا ال تصّب أـ كلد . ا٣ببلصة )ُِ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
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( ، كلو نلك الولد عتق عليو إف كاف ن  ِ( كىو ىنا رقيق)ُا٢برية لؤلـ فرع ثبوهتا )للولد()
 ( .ّنكاح ال ن  زنا)

( ٔ( بأف ظنها زكجتو ا٢برة أك أنتو كها قيده ُب احملرر)ٓ)أم() (ْأو بشبهة ( ): ) قولو
، كقيل : حر ، (ٗ( ظنها زكجتو األنة فالولد رقيق)ٖعهبل بظنو ، فلو) (ٕفالولد حر ( )) 

: ) أطلق الشبهة كنقتضى تعليلهم (، كىي كاردة على الكتاب، كقاؿ الزركشيَُكزيفو اإلناـ)
إرادة ربهة الفاعل فتخرج الشبهة ُب الطريق كا٢برنة الٍب أباح الوطء هبا عامل ككها لو أكره 

 ( . ( كيبعد القوؿ ٕبرية الولد النتفاء العلة كىي ظ  الزكجيةُُعلى كطئ أنة الغّب)
ألهنا علقت بو ُب غّب  (ُّوال تصير أم ولد إذا ملكها في األظهر ( ): ) (ُِ)قولو()

( ٕبر ، كىو ُٓ، كالثاين : تصّب ؛ ألهنا علقت /)(ُْنلكو فأربو نا لو علقت بو ُب نكاح)
( ككذا ُٕ، كيستثُب ن  إطبلقو كلد األب ا٢بر ن  أنة ابنو )(ُٔيبب ُب ا٢برية بعد ا٤بوت)

 بو أـ كلد على األصح إف كاف نويرا ، فإف كاف نعسرا ثبت االيتيبلد ُب كلد الشريك تصّب
                                 

 ( ياقط ن  جُ)
 (ْْٔ/  ْ( الديباج )ِ)
 (َٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )َُٔ/  ْ( بداية احملتاج )ّ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 ( ياقط ن  بٓ)
 (ُّٓ( احملرر )ٔ)
 (َُٔنهاج الطالبْب )( نٕ)
 ( ُب ج : أكٖ)
 (ِٖٓ( )بايا الزكايا )ْْٔ/  ْ( التدريب )ٗ)
 (َُٓ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )َُ)
 (ُْٕ/ ْ( انظر : نغِب احملتاج )ُُ)
 ( ياقط ن  بُِ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ُّ)
 (ّٕٔ/  ْ( حاريتا قليويب كعهّبة )ِْٔ - ِْٓ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ُْ)
   ب / ب [ ن ّّٓ( ]ُٓ)
 (َُٔ/  ْ( بداية احملتاج )ْْٔ( السراج الوىاج للغهراكم )ُٔ)
 (ْْْ( ررح ٨بتصر التربيزم )ُْٖ( التنبيو )ُٕ)
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( ، ِ( ، ككذا األنة ا٤بشَبكة بْب فرع الواطئ كأجنيب إذا كاف األصل نعسرا)ُنصيبو )اصة)
( ، ككذا ٧بلو ْ( ظنها زكجتو ا٢برة أك أنتو ، كإال فبل تصّب بو قطعا)ّك٧بل ا٣ببلؼ فيها لو)
عبد جارية غّبه بشبهة ٍب عتق كنلكها ال تصّب بو قطعا ألنو مل ينفصل ُب ا٢بر فلو كطئ ال

 .(ٓن  حر)
( ، كلقوؿ عهر رضي اهلل عنو أٲبا كليدة ٕلئلٝباع) (ٔولو وطء أم الولد ( ): ) قولو

كلدت ن  ييدىا فإنو ال يبيعها كال يهبها كال يورثها كيستهتع هبا فإذا نات فهي حرة ركاه 
كايتثُب ا١برجاين ننو أنة الكافر إذا أيلهت كأ)تو ن  الرضاع إذا ، (ٖنالك ُب ا٤بوطأ)

( نا ٗأحبلها جاىبل بالتحرمي فإهنا تصّب نستولدة ككطاها ٩بتنع ، كايتثُب ا١بيلي ثالثة كىي)
إذا أكلد نوطوءة ابنو فتصّب أـ كلد على األصح كال ٰبل لو كطاها )قاؿ الزركشي 

( أكلد نكاتبتو فإهنا تصّب أـ كلد كال ٰبل لو ُُلو) ( كتستثُب رابعة  كىي ناَُكالدنّبم)
( ا٤ببعض إذا نلك جارية ُّ( نا دانت الكتابة الصحيحة باقية  ، كايتثُب البلقيِب)ُِكطاها()

ليس لو كطاها إال بإذف ببعضو ا٢بر كايتولدىا فإنو يثبت االيتيبلد على أرجح القولْب ، ك 
 .نالك بعضو

                                 
 (ُٕٓ/ ْ( نغِب احملتاج )ّْٔ/  ْ( التدريب )ُ)
 (ْْٖ/  ٓ( حارية ا١بهل )َٕٓ/  ْ( حارية الرنلي )ِ)
 ( ُب ب : إذاّ)
 (َُُٗ / ْ( عجالة احملتاج )ٓٗٔ( كفاية اال)تصار )ْ)
 (ِٕٗ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ٓ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ُْٓ( اإلٝباع )ٕ)
/ ِ( ركاه نالػػػك ُب ا٤بوطػػػأ ، كتػػػاب العتػػػق كالػػػوالء ، بػػػاب عتػػػق أنهػػػات األكالد كجػػػانع القضػػػاء ُب العتاقػػػة )ٖ)

ٕٕٔ) 
 ( ُب أ : كىو .ٗ)
 (ٕٖٓ/ َُ( النجم الوىاج )َُ)
 ( ُب ب : إذاُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
 (َٕٖ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ُّ)
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، (ّلبقاء نلكو عليها ) (ِ( وأرش جناية عليها ( )ُ)واستخدامها وإجارتها /: ) قولو
عليها ( ( ، كقولو : ) ٓ( على صفة جاز)ْكلو أيضا كتابتها ؛ ألنو ٲبلك كسبها فإذا أعتقها)

جواز اإلجارة  ٖ( ، كعلم ن  )ذلك(ٕليس بقيد بل أرش ا١بناية على أكالدىا كذلك) (ٔ)
 ( .ٗجواز اإلعارة ن  باب أكىل ؛ ألهنا إرفاؽ)

( الرقبة كا٤بنفعة  ُُألنو ٲبلك) (َُ) ( وكذا تزويجها بغير إذنها في األصح: ) قولو
( ُّ: يعترب إذهنا فإهنا نستحقة للعتاقة كا)تاره الفارقي كاب  أيب عصركف)(، كالثاينُِكا٤بدبرة)

( عليها ناقصة أيضا ُْ؛ ألهنا ناقصة ُب نفسها ككالية السيد /)كالثالث: ال ٯبوز كإف رضيت
( ، كعلى ىذا قيل : يزكجها القاضي ُٓلصغّبة إذا زكجها األخ برضاىا)فأربهت ا
( ،كتعبّبه باألصح كافق فيو ُٖ( ، كٯبرم ا٣ببلؼ ُب تزكيج بنتها )ُٕ: ال)قيل، ك (ُٔبرضاىا)

                                 
 / أ [ ن  أ ِْٖ( ]ُ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 (َّٗ/  ِ( فتح الوىاب )َِ/  ِ( ا٤بهذب )ّ)
 ( ُب ج : أعتقوْ)
 (ّْٓ/  ٖ( هناية احملتاج )ّْْ/  ُِ( كفاية النبيو )ٓ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٔ)
 (ْْٔم )( السراج الوىاج للغهراك ِْٕ/  َُ( ٙبفة احملتاج )ٕ)
 ( ياقط ن  ب كجٖ)
 (ٕٖٓ/  َُ( النجم الوىاج )ِِٕ/  ْ( زاد احملتاج )ٗ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 ( ُب ب : ال ٲبلك .ُُ)

 (ْْْ( ررح ٨بتصر التربيزم )ِٕٔ( التلخيص )ُِ
 (َُٔ/  ْ( بداية احملتاج )ْٕٗ/  ِ( االنتصار )ُّ)
 / أ [ ن  ج ُِّ( ]ُْ)
 (ِٕٖ/  ِهاء )( حلية العلُّٕ( الشانل )ُٓ)
 (َْ/  ُٔ( تكهلة اجملهوع )ُِّ/  ُٖ( ا٢باكم )ُٔ)
 (ّّٔ( ا٤بطلب العايل )ِّٓ/  ٖ( البياف )ُٕ)
 (َْٕ/  ٖ( السراج على نكت ا٤بنهاج )ُْْ/  ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُٖ)
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(ىنا أقواؿ ، كىو الصواب ، كىذا إذا كاف ِ( كالذم فيها كأصلها )ُعبارة الركضة ُب النكاح)
 ( .ّنسلهة فليس لو تزكٯبها على األصح)نسلها ، فإف كاف كافرا كىي 

٤با يبق ع  عهر رضي اهلل عنو كأٝبع التابعوف كن   (ْ)(  ويحرم بيعها: ) قولو
إلٝباع بعد ( : ) ىذا ىو ا٤بعتهد ُب ا٤بسألة إذا قلنا : آبعدىم عليو ، قاؿ ُب ررح ا٤بهذب)

اهلل عنو : ) كنا نبيع  ( رضيٕ( لقوؿ جابر)ٔ، كع  القدمي ا١بواز)ا٣ببلؼ يرفع ا٣ببلؼ (
يرارينا أنهات األكالد كالنيب صلى اهلل عليو كيلم حي ال نرل بذلك بأيا ( ركاه أبو 

: ) كذكر يل أنو رجع عنو (  ( كىو ننسوخ فإف اب  أيب ريبة ركاه ُب نصنفو ٍب قاؿٖداكد)
عنهها :  : إف النيب  صلى اهلل عليو كيلم مل يعلم بذلك كها قاؿ اب  عهر رضي اهللكقيل

)كنا ٬بابر أربعْب ينة ال نرل بذلك بأيا حٌب أ)ربنا رافع ب  )ديج رضي اهلل عنو أف النيب 
( كقد تشهل عبارتو ننع كتابتها ؛ َُ( ( )ٗصلى اهلل عليو كيلم هنى ع  ا٤بخابرة )فَبكناىا ()
( الرافعي ُِ( ع  النص لك  )رجح()ُُألف الكتابة اعتياض ع  الرقبة كنقلو الركياين)

                                 
 (َُٓ/ ٕ( ركضة الطالبْب )ُ)
 (ُِّ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ِ)
 (ُْٕ/  ْ( نغِب احملتاج )ٕٖٔ/  ّ( ٙبرير الفتاكم )ّ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (ِّْ/  ٗ( اجملهوع )ٓ)
 (ْٖٗ/  ُٗ( هناية ا٤بطلب )ّْٓ/  ٕ( الوييط )ٔ)
( جػػابر بػػ  عبػػد اهلل بػػ  عهػػرك بػػ  حػػراـ أبػػو عبػػد اهلل األنصػػارم السػػلهي رضػػي اهلل عنػػو نػػ  ا٤بكثػػري  لركايػػة ٕ)

 ىػ ( . ْٕا٢بديث ككف بصره آ)ر عهره  ) ت : 
 (َْ/  ُ( تذكرة ا٢بفاظ )ُِٗ/ ُ(   االيتيعاب )َِٕ/  ِاريخ الكبّب )ترٝبتو ُب : الت

 (. ّْٓٗ( )رقم ِٕ/  ْ( ركاه أبو داكد ُب يننو كتاب العتق، باب عتق أنهات األكالد )ٖ)
 ( ياقط ن  بٗ)
( صػػحيح البخػػارم كتػػاب ا٤بزارعػػة بػػاب نػػا كػػاف نػػ  أصػػحاب النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كيػػلم يوايػػي بعضػػهم َُ)

/  ّ(   كصػػحيح نسػػلم كتػػاب البيػػوع بػػاب كػػراء األرض )ِّْْ( )َُٖ/  ّالزراعػػة كالثهػػرة  ) بعضػػا ُب
ُُٕٖ( )ُّٓٔ) 

 (َْٕ/ ٖ( ٕبر ا٤بذىب )ُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
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( ن  ننع بيعها ا٤برىونة إذا كاف ا٤بالك نعسرا كا١بانية ِ، كايتثُب اب  القاص كغّبه)(ُا١بواز)
كأـ كلد ا٤بكاتب إذا اثبتا االيتيبلد ننو ، قاؿ الزركشي : ) كيستدرؾ نا لو باعها ن  نفسها 

ُب  ( ع  فتاكل القفاؿ ؛ ألنو عقد عتاقةْ( كالنوكم)ّفيصح على الظاىر كها نقلو الرافعي)
ا٢بقيقة نعم لو أقر ٕبريتها ٍب ارَباىا فينبغي أف يصح قطعا ألنو ن  جانبو افتداء على 

 : ال يصح لكاف أكىل ( .تحرمي ال يستلـز البطبلف فلو قاؿالصحيح ( ، كقاؿ : ) ال
ألف ا٥ببة تنقل ا٤بلك كالرى  نسلط عليو فأربها  (ٓورىنها وىبتها ( ): ) قولو

ا ا٤بصنف نع أنو إذا حـر بيعها حـر رىنها كىبتها للتنبيو على أف تعاطي ، كإ٭با ذكرٮب(ٔالبيع)
 (ٕالعقود الفايدة حراـ كإف مل يتصل هبا ا٤بقصود كها نص عليو ُب األـ .)

( للسيد ٗفالولد)أم بعد االيتيبلد )  ( ٖولو ولدت من زوج )أو زنا ( ( )قولو : ) 
أكثر الفقهاء ؛ ألف الولد يتبع أنو ُب  ( ع ُُحكاه اب  ا٤بنذر) (َُيعتق بموتو كهي ( )

( ( ، ٖببلؼ كلد ا٤بدبرة كا٤بكاتبة لقوة االيتيبلد فإنو ال ُِالرؽ كا٢برية ككذا ُب يببهها البلـز
يرتفع ٕباؿ ٖببلفهها ، كال يتوقف عتقو على عتق األـ فلو ناتت قبل نوت السيد بقي 

ق ٖببلؼ كلد ا٤بكاتبة فإنو يعتق ، كلو أعتق األـ مل يعت(ُّحكم االيتيبلد ُب حق الولد)

                                 
 (ِٗٓ/ ُّ( العزيز )ُ)
 (ٖٖٓ/ َُ( النجم الوىاج )ٖٖٔ/ ّ( ٙبرير الفتاكل )ِ)
 ( ِٗٓ/ ُّ( العزيز )ّ)
 (ُّْ/ ُِ( ركضة الطالبْب )ْ)
 (َُٔننهاج الطالبْب )( ٓ)
 (ُُٔ/  ْ( بداية احملتاج )ٔ)
 (ّٖٕ-ّٕٕ/ ٗ( األـ )ٕ)
 ( ياقط ن  ب ٖ)
 ( ُب ب : كالولدٗ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )َُ)
 (ٖٔ/ ٕ( اإلرراؼ )ُُ)
 (ْٖٔ/  ْ( الديباج )ُٕٓ( التذكرة )ُِ)
 (َٕٔ( التعليقة الكربل )ُّ)
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( أك ِ، فإف بيعت ُب رى  أك جناية فولدت ن  زكج /)( ، ك٧بل نا ذكره نا مل تبعُيعتقها)
زنا ٍب نلكها ا٤بستولد كأكلدىا مل يثبت ٥بم حكم أنهم ُب األصح ، ذكره ُب الركضة 

ر بالكاؼ كىو فيو جر ا٤بضه (ْ) ( كهي: ) ُب أكا)ر اإلقرار بالنسب، كقولو( ّكأصلها)
 راذ .

وأوالدىا قبل االستيبلد من زوج أو زنا  ال يعتقون بموت السيد ولو بيعهم : ) قولو
 ( .ٔأم إذا كلدكا ُب نلكو ٢بدكثهم قبل أف يثبت ٥با يبب ا٢برية) (ٓ( )

ا أم : فيقدـ على الديوف كالوصاي (ٕ) ( وعتق المستولدة من رأس المال: ) قولو
( ؛ ألف ىذا ٗ( يواء ايتولدىا ُب الصحة )أك ا٤برض()ٖها كلدىا" ): " أعتقلظاىر قولو 

، كأرار (ُّ( )ُِ( ُب طعانو ك)ررابو( )ُُ( )أتلفو( )َُإتبلؼ ُب غرض فأربو نا لو /)
ا٢بياة نع ( إىل احتهاؿ بعتقها ن  الثلث تفريعا على القدمي ن  ٘بويز بيعها ُب ُْاإلناـ)

ا ( ، : ) األقول ن  رأس ا٤باؿ لتأكد حقه(ُٓهذب)، كقاؿ ُب ررح ا٤بالعتق با٤بوت كا٤بدبرة
: ) كلو كصى هبا ن  الثلث لقصد الرفق بالورثة فهل ينفذ كها تصح الوصية قاؿ الزركشي

                                 
 (ِٕٔ( ررح ا٢باكم الصغّب )ُ)
 ب  / أ [ ن  ّْٓ( ]ِ)
 ( ُْٗ/ ْ( ركضة الطالبْب )ّ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ْ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٓ)
 ( ُِْٔ( العجاب )ٔ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ٕ)
 ( يبق ٚبرٯبو .ٖ)
 ( ياقط ن  جٗ)
 / ب [ ن  ج ُِّ( ]َُ)
 ( ياقط ن  جُُ)
 ( ياقط ن  جُِ)
 (ُُٔ/  ْ( بداية احملتاج )ِٕٓ/  ِ( اإلقناع للشربيِب )ُّ)
 (ْٖٗ/ ُٗ( هناية ا٤بطلب )ُْ)
 (ِّْ/  ٗ( اجملهوع )ُٓ)
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 ؛ ألف ا٤بستولدة كا٤باؿ الذم يتلفو باألكل كالشربيبلـ ن  الثلث ؟ الظاىر: ا٤بنعٕبجة اإل
س ا٤باؿ ٗبجرد ا٤بوت فليس للوصية ، كىي تعتق ن  رأُب حاؿ ا٤برض فبل ٰبسب ن  الثلث

( كها توٮبو عبارتو فإف أكالدىا ا٢بادثْب ُ: نا ذكره ال ٱبتص با٤بستولدة()، )كقاؿنعُبىنا 
ألف  (ِيعتق بموتو كهي ( ): ) ىذا نعلـو ن  قولو أكال ُب الولدأرقا لو كذلك كال يقاؿ 

 .ذلك اندفع االعَباض (دـ ىذا على ، كىذا ُب كيفية احتسابو كلو قذلك ُب أصل العتق
 فائدة 

( ّا)تلف ُب النطفة قبل ٛباـ األربعْب ىل ٥با حرنة على قولْب حكاٮبا )احملب ()
الطربم ُب أكا ل األحكاـ فقيل : ال يثبت ٥با حكم السقط ا٤بتخلق ، كقيل : ٥با حرنة كال 

 يباح إفسادىا كال التسبب ُب إ)راجها 
 ؿ فإنو إ٭با يفوت حصو٥با فيو .بعد االيتقرار ُب الرحم ٖببلؼ العز 

وباهلل التوفيق الحمد هلل الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا : ) ولوق
قاؿ األيتاذ ٝباؿ اإليبلـ أبو القايم القشّبم رٞبو اهلل ُب قوؿ أىل ا١بنة : ىذا  (ْ) ( اهلل

لك األعطيات كعظيم تلك اعَباؼ ننهم كإقرار بأهنم مل يصلوا إىل نا كصلوا إليو ن  حس  ت
كلطف فأكرده  ، كإ٭با ذاؾ أٝبع ابتداء فضل ننوكا٤بقانات ٔبهدىم كايتحقاؽ فعلهما٤براتب 

النيب  ، ك)تم بالصبلة الٍب ٝبعها ن  ا)تبلؼ الركايات ُب الصبلة علىا٤بصنف ٥بذا ا٤بعُب
كعلى آؿ  : اللهم صل على ٧بهد عبدؾ كريولك  النيب األنيصلى اهلل عليو كيلم  فقاؿ

٧بهد كأزكاجو كذريتو كها باركت على إبراىيم كعلى آؿ إبراىيم كبارؾ على ٧بهد النيب األني 
راىيم ُب العا٤بْب إنك كعلى آؿ ٧بهد كأزكاجو كذريتو كها باركت على إبراىيم كعلى آؿ إب

ا ر ، كا)تم لنا ننك ٖبّب كأصلح لنا رأننا كلو كافعل ذلك بإ)واننا كأحبابنا كيٞبيد ٦بيد
ا٤بريلْب كا٢بهد هلل رب ا٤بسلهْب آنْب يبحاف ربك رب العزة عها يصفوف كيبلـ على 

 .العا٤بْب
                                 

 ( ياقط ن  بُ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ِ)
 ( ياقط ن  بّ)
 (َُٔ( ننهاج الطالبْب )ْ)



 الفهارس العاهة
 فهرس اآليات القرآنية

 فهرس األحاديث النبوية.
 فهرس اآلثار.

 فهرس األعبلـ ا٤بَبجم ٥بم.
 فهرس ا٤بصطلحات كالكلهات الغريبة.

 ثبت ا٤بصادر كا٤براجع.
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 فهرس اَِات القرآنُة
 الصفحة السورة رقهها يةاآل

 َِْ النور ُّ َّنت مت زت رت  يب  ُّٱ

 ِّٔ آؿ عهراف  ................................................................. ُّٓ َّ نئ  مئ  ُّٱ

 ِّٔ آؿ عهراف  ................................................................. ُّٓ َّ ىب نب ُّٱ

 ْ َّ نت مت زت رت ُّٱ
 

 ّّ اإليراء

 زث رث يت ىت نت مت ُّٱ
 َّ  نث مث

 َٖ آؿ عهراف ُُٖ

، ُِٖ الطبلؽ ِ  َّ  يث ىث نث مث ُّٱ
ُِٗ ،
ِّٕ 

 ُّٗ البقرة ِِٖ َّ مج حج مث ُّٱ

 ُُٗ البقرة ِِٖ   َّ  ىث نث ُّٱ

 ِِْ البقرة ِِٖ  َّٱىف يث  ىث نث ُّٱ

 ُِٗ البقرة ِِٖ َّىف يث ُّٱ

 ِِٓ ا٤بهتحنة ْ َّ مخ جخ مح  جح مج ُّٱ

 ّّ ا٤با دة ْٗ َّ حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ

 ّّ طو ِٕ َّخس حس جس مخ ُّٱ

 ُِٔ النور ُٓ َّ مض خض حض جض ُّٱ
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 َُُ الز)رؼ ٕٔ َّ مغ جغ مع جع  مظ حط ُّٱ

 ُِٕ البقرة ِِٖ َّجف  مغ جغ مع جع ُّٱ

 َُُ اإليراء ّٔ َّجك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

 لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ
 َّ  ىك مك

 َِْ النور ْ

 ُِّ النساء ْ َّ لك اك ُّٱ

 ّّ فصلت ُِ َّ ىل مل  خل ُّٱ

 ُْ النساء ّْ َّ يل ىل مل خل ُّٱ

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّٱىم مم

 ّ النساء ُ

 ُِٗ البقرة ِِٖ َّ جم يل ُّٱ

 َٓ ص ِٔ َّ مم  خم حم جم ُّٱ

، ّْ النساء ُّٓ َّ خم حم جم ُّٱ
ُُٓ 

  ىن نن من زن ُّٱ

 َّ مي زي ري ٰى ين

 َُٓ البقرة ُٖٖ

 ُِٗ ا٢بجرات ٔ َّ  حي جي يه ىه مه ُّٱ

 يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ

 ّ آؿ عهراف َُِ
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 َٗ آؿ عهراف ُٗٓ ٍَّّ ٌّ ٰى ُّٱ

 َُِ اإليراء ِّ َّ مئ  خئ حئ جئ ُّٱ

 ُٕٔ النساء ٖ َّ مي خي حي ُّٱ

 ُِِ يويف ِٔ َّ ىي  ني مي زي ُّٱ

 َُِ الزلزلة ٕ َّ يي ىي ني مي ُّٱ

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
 َّٱجب هئ

 ّ األحزاب ُٕ

 ِْ ا٤با دة ٓٗ َّ يل ىل مل خل ُّٱ

 ُٗٗ لقهاف ٔ َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ
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 حادَث النثىَةفهرس األ
 

 ِّٕ ؟ ا٤بفلس نا أتدركف
 ُِْ رٞبة أنٍب ا)تبلؼ
 ُُٗ الشهود أكرنوا

 ِِٖ يسأ٥با أف قبل بشهادتو يأٌب الذم الشهود ٖبّب أ)ربكم أال
 ٗٗ ىدر ادنه أف أرهدكا أال

 ُُِ دناءة السوؽ ُب األكل
 ِِٗ أنكر ن  على كاليهْب ا٤بدعي على البينة

 ُٕٔ يقسم مل فيها الشفعة
 ُُٖ بينة ألك
 ٔٓ طالب أيب اب  بعلي نويى كأبا نعاذا أردؼ كيلم عليو اهلل صلى النيب
 َِٔ كالكوبة كا٤بيسر ا٣بهر حـر اهلل إف
 ٖٖ صبلةكال اهلل لذكر ا٤بساجد بنيت إ٭با
 ّْ اثنْب على تولْب ال ضعيفا أراؾ إين

 َِٓ بنذرؾ أكؼ
 ِّٗ اهلل إىل تب
 ِِٕ يستشهدكف كال يشهدكف قـو ٯبيء ٍب
 ُّٖ أجزاء ثبلثة نوتو نرض ُب الرجل أعتقهم الذي  الستة العبيد جزأ

 ٕٖ عنو )يلِّيى  ٍب هتهة ُب رجبل حبس
 ُٖٗ ير٘بز فاندفع بالقـو حرؾ
 ُّْ با٤بعركؼ ككلدؾ يكيكف نا )ذم
 ِّٖ عرض ُب نظلهة عنده أل)يو كانت عبدا اهلل رحم

 َُٕ ذلك إال لك ليس ٲبينو أك راىداؾ
 ِْٓ رجل رهادة تعدؿ انرأتْب رهادة
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 ُُِ فأيرعوا اليهْب قـو على عرض
 ِٔٓ فدع أك فارهد الشهس نثل على

 َِْ بالدؼ يضرب  جويريات فجعلت
 َِْ كالصوت الدؼ ٢براـكا ا٢ببلؿ بْب نا فصل
 َُٓ بشيء أ)يو حق ن  لو قضيت فه 
 ِْٕ كٲبْب بشاىد قضى
 َُٕ ٥بند قضى
 ْٕ حـز ب  لعهرك كتب

 ُُٔ اجمللس ُب تساككىم ال
 ِِّ أ)يو على غهر ذم رهادة تقبل ال
 ُٕٓ ضرار كال ضرر ال
 ُٔ أبدا بعدىا هبم يصلي ال
 َٗ ٧بزكف نصاب كال نههـو غضباف كىو القاضي يقضْب ال
 ٖٗ غضباف كىو اثنْب بْب حكم يقضْب ال
 َِٗ رعرا ٲبتلئ ن  لو )ّب قيحا أحدكم جوؼ ٲبتلئ ألف

 ٖٗ كحدىم باإلفك ٥با الرانْب على لعا شة
 ِٗ كا٤برتشي الراري  اهلل ريوؿ لع 
 ِْ اٍنرىأة أٍنرىىىمي  كىٌلوا قىوـه  يػيٍفًلحً  لى ٍ 
 َُٗ لرٝبتها بينة بغّب أحدا راٝبا كنت لو
 ِِٗ رجاؿ دناء أناس ألدعى بدعواىم الناس يعطى لو

 ُُٗ ٲبينو أك راىداؾ إال لك ليس
 َِِ كا٢برير ا٢بر يستحلوف أقواـ أنٍب ن  ليكون 

 ّٔ عصابة على رجبل ايتعهل ن 
 َُِ أذنو ُب صب قينة إىل ايتهع ن 
 ِّٕ ننها فليتحللو أل)يو نظلهة عنده كانت ن 
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 ُٓٗ كريولو اهلل عصى فقد لنردبا لعب ن 
 ُٓٗ بالنردرّب لعب ن 
 ّٗ ًيكِّْب بغّب ذيًبحى  فػىقىدٍ  القضاءى  كيلىى  نى 
 ِٔ ٥بم ٯبهد مل ٍب ا٤بسلهْب أنور ن  كيل ن 
 ٕٔ االثنْب يـو عوؼ ب  عهرك بِب ُب نزؿ

 ّٗ غلوؿ العهاؿ ىدايا
 ُّٔ ثويب ن  ىدبة ىذه

 ُٕ أنكر ن  على كاليهْب
 ُٖٗ ركيدؾ شةأ٪ب يا

 ٓٓ تنفرا كال كبشرا تعسرا كال يسرا
 ٔٗ عليها كيثيب ا٥بدية يقبل
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 فهرس اِثار
 

 ٖٔ ٗبكة دارا ارَبل
 ّٕ عهر اب  انتنع
 َِّ الطريق ع  كعدؿ أذنيو ُب إصبعيو فجعل راع زنارة ٠بع عهر اب  أف
 ِٔ )يانة ال ك عجز ن  أعزلو مل إين

 ِٓ عثهاف ٙباكم
 ِٕٕ األصل نوت عند إال الفرع هادةر تقبل ال

 النساء كالدة ن  غّبى  عليو يطلع ال فيها النساء ٘بوز أنو السنة نضت
 كعيوهب 

ِْٓ 

 ِّْ ا٢بدكد]  ُب النساء رهادة ٘بوز ال أنو السنة نضت
 ُّْ نالو با عو فإنا غدا، فليأتنا دي  عليو لو كاف ن 
 ُٗٗ الغناء ىو

 َٗ لحكاـل ينة تصّب أف أراد كلك 
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 فهرس األعالم املرتجن هلن
 ّٔ الركياين العباس أبو ٧بهد ب  أٞبد ب  إبراىيم
 َِِ الكليب )الد ب  إبراىيم
 ُِٖ الفركاح اب  إبراىيم ب  الرٞب  عبد ب  إبراىيم
 ا٥بهداين الدـ أيب ب ا ا٤بنعم عبد ب  اهلل عبد ب  إبراىيم
 ا٢بهوم

ْٕ 

 ُٗٗ الرب عبد اب 
 َِّ ناجو اب 
 ُّٔ الثقفي نرمي أبو
 ِّٓ القشّبم ىوزاف ب  الكرمي عبد ب  الرحيم عبد و نصرأب
 َِٗ، ُٓ كعب ب  أيب
 ٖٔ القاضي يويف أيب
 ُُٓ األرغيناين بكر أبو أٞبد ب  يهل ب  أٞبد
 ٓٓ النسا ي الرٞب  عبد أبو ، علي ب  رعيب ب  أٞبد
 َُِ ،ا٤بالكي القرطيب العباس أبو، إبراىيم ب  عهر ب  أٞبد
 ْٗ القطاف باب  ا٤بعركؼ البغدادم أٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد
 ْْ ا١برجاين العباس أبو أٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد
 ٕٓ اإليفراييِب حاند أبو أٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد
 ِٗ حنبل ب  ٧بهد ب  أٞبد
 ٕٓ نرتفع ب  علي ب  ٧بهد ب  أٞبد

 ُْٗ ا١بوىرم نصر أبو ٞباد ب  إ٠باعيل
 َِِ إ٠باعيل ب  ٰبٓب ب  ٠باعيلإ

 ُّْ األييفع
 َِٗ عثهاف أبو الصلت أيب ب  أنية

 ُٖٗ أ٪بشة



 423 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

 ُِٔ البزار
 َٖ البغوم

 ٕٖ حكيم ب  هبز
 ٕٓ ا١باجرني

 ِٓ عدم ب  نطعم ب  جبّب
 ُٔٗ اهلل عبد ب  حرنلة
 َِٖ ا٤بنذر ب  ثابت ب  حساف
 ُّٖ ىريرة أيب ب  ا٢بسْب ب  ا٢بس 
 ّٔ الطربم علي أبو القايم  ب ا٢بس 
 َِٔ حليم ب  ٧بهد ب  ا٢بس  ب  ا٢بسْب
 ْٔ )ّباف ب  صاّب ب  ا٢بسْب
 ّٗ ا٤بركزم علي أبو أٞبد ب  ٧بهد ب  ا٢بسْب
 ٕٖ نعاكية ب  حكيم
 ُِٗ ا١ببار عبد ب  يليهاف ب  الربيع
 َِْ نعوذ بنت الربيع

 ّٓ الزركشي
، ٕٗ، ُٓ ثابت ب  زيد

َٖ ،َٗ 
 َْ ريبلف ب  عهر الدي  يراج
 ُٔٗ جبّب ب  يعيد
 ِّٕ ا٤بقربم نوالىم الليثي كيساف ب  يعيد

 ْٔ السجستاين األزدم داكد أبو األرعث ب  يليهاف
 ُٗ ا٢بارث ب  رريح
 ْٔ الركياين نصر أبو أٞبد ب  الكرمي عبد ب  رريح

 ُُٗ رّبكيو ب  رهردار
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 ٖٓ ٧بهد أبو الشيخ
 ّّ الدي  عز الشيخ
 َُٕ، َٖ حرب ب  صخر

 ٓٔ الصيدالين
 ٕٔ الصيهرم

 ّٗ الطربم الطيب أبو اهلل عبد ب  طاىر
 ِٓ اهلل عبيد ب  طلحة
 ْٓ الزاز الفرج أبو أٞبد ب  ٧بهد ب  الرٞب  عبد
 ٕٔ فوراف ب  ٧بهد ب  الرٞب  عبد
 ِّٕ ا٢برقي يعقوب ب  الرٞب  عبد
 ٖٔ ٮباـ ب  الرزاؽ عبد
 ِّٔ الوىاب عبد ب  هد٧ب ب  السبلـ عبد
 َْ البغدادم نصر أبو الواحد عبد ب  ٧بهد ب  السيد عبد
 ّّ السلهي ٧بهد أبو السبلـ عبد ب " العزيزعبد 
 ّْ الرافعي القزكيِب الكرمي عبد ب  ٧بهد ب  الكرمي عبد
 ُٖٗ ركاحة ب  اهلل عبد
 َُّ عبداف ب  اهلل عبد
 ِٔٓ ا١برجاين دأٞب أبو اهلل عبد ب  عدم ب  اهلل عبد
 ّٕ ا٣بطاب ب  عهر ب  اهلل عبد
 َْ األرعرم نويى أبو يليم ب  قيس ب  اهلل عبد
 َِْ ريبة أيب ب  ٧بهد ب  اهلل عبد
 ُٗٔ السيد ب  ٧بهد ب  اهلل عبد
 ْْ اهلل ىبة ب  ٧بهد ب  اهلل عبد
 ُٗٗ نسعود ب  اهلل عبد
 ّٖ ا٤بعايل أبو يويف ب  اهلل عبد ب  ا٤بلك عبد
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 َُِ ىشاـ ب  عبيد
 ٕٓ درباس ب  عيسى ب  عثهاف
 ّٕ عثهاف
 ِّٕ يعقوب ب  الرٞب  عبد ب  العبلء
 ََِ حـز ب  يعيد ب  أٞبد ب  علي
 ُْٖ، ٖٖ ا٢بسْب ب  علي
 ِٕ السبكي علي ب  الكاُب عبد ب  علي
 ٗٗ الدارقطِب ا٢بس  أبو أٞبد ب  عهر ب  علي
 َٗ أٞبد ب  ٧بهد ب  علي
 ّْ ا٤باكردم ا٢بس  أبو القاضي، حبيب ب  ٧بهد  ب علي
، ِٔ، ُٓ ا٣بطاب ب  عهر

َِٓ ،ِّّ ،
ّّٔ ،ْٕٖ 

 ْٕ لوذاف ب  زيد ب  حـز ب  عهرك
 َِٓ اليحصيب عياض ب  نويى ب  عياض
 ٔٓ الشاري علي ب  ٧بهد ب  القايم
 ُٕٓ أنس ب  نالك
 ّٖ ا٤بنذر ب  إبراىيم ب  ٧بهد
 ُٗٗ هللا عبد أبو أٞبد ب  ٧بهد
 ٖٗ الشاري بكر أبو ا٢بسْب ب  أٞبد ب  ٧بهد
 ُْْ العبادم عاصم أبو  ٧بهد ب  أٞبد ب  ٧بهد
 ٓٓ البخارم اهلل عبد أبو إبراىيم ب  إ٠باعيل ب  ٧بهد
 َِْ أٞبد ب  حباف ب  ٧بهد
 َِْ يّبي  ب  ٧بهد
 ّٔ ا٢باكم  اهلل عبد أبو اهلل عبد ب  ٧بهد
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 ْٖ الدارني الفرج أبو ٧بهد ب  الواحد عبد ب  ٧بهد
 ُُٗ الذىيب اهلل عبد أبو الدي  مشس عثهاف ب  ٧بهد
 ْٓ الغزايل حاند أبو ٧بهد ب  ٧بهد ب  ٧بهد
 ْٓ البندنيجي نصر أبو ثابت ب  اهلل ىبة ب  ٧بهد
 ٖٓ يراقة ب  ٰبٓب ب  ٧بهد
 ٓٓ النيسابورم القشّبم ا٢بسْب أبو، نسلم ب  ا٢بجاج ب  نسلم
 ٕٖ حيدة ب  نعاكية
 ُُّ السهعاين ا٤بظفر أبو ا١ببار عبد ب  ٧بهد ب  ننصور
 ُِّ ا١بواليقي ننصور أبو، ٧بهد ب  أٞبد ب  نوىوب
 ُّٔ ا٤بدا ِب حكيم ب  نعيم
 ٖٗ كلدة ب  ا٢بارث ب  نفيع
 َُٕ عتبة بنت ىند

 ّٕٕ، َِّ كا١باجرني
 ُّٔ عقبة ب  الوليد
 ٕٓ العهراين ٢بسْبا أبو يامل ب  ا٣بّب أيب ب  ٰبٓب

 ٖٗ إبراىيم ب  إيحاؽ ب  يعقوب
 ّْ كج ب  يويف ب  أٞبد ب  يويف
 ْٕ ا٤بوصلي رداد ب  ٛبيم ب  رافع ب  يويف



 428 المشرع  الروي شرح منهاج النووي  

 فهرس املصطلحات والكلوات الغرَثة
 َُِ اآلنك
 ُٕٗ بالطاب
 ِِٔ ا٣بطابية
 ِٕ، َٕ الدعول
 ِٗٔ، ِٖٔ الصك
 ِِٖ، ْٓ العاقلة
 ُٕٕ العرصة
 ِِّ الغهر

 ، ُٕٔ، َٖ القسهة
 ُِّ قلنسوة
 َُِ ا١بلي القياس

 ُٕٗ الكنجفة
 ِّٔ اجملبوب
 ُٗٔ ا٤بساحة
 ُِٓ ا٤بنجم
 ُٕٗ، ُٓٗ النرد

 ُٓٗ .... النردرّب
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 ثثث املصادر واملراجع
ىػ ( ٙبقيق كٚبريج :  َِْاألـ لئلناـ أيب عبد اهلل ٧بهد ب  إدريس الشافعي ) ت :  (ُ

 ىػ . ُِِْا٤بطلب ، دار الوفاء ، الطبعة األكىل ينة  د. رفعت فوزم عبد
(، حققو : صغّب أٞبد ى ُّٖاإلٝباع، أليب بكر ٧بهد ب  إبراىيم ب  ا٤بنذر )ت :  (ِ

 ى .ُِْْب  ٧بهد حنيف، طبعة دار عامل الكتب، الطبعة الثانية ينة 
(، حققو ى َْٓاألحكاـ السلطانية، أليب ا٢بس  علي ب  ٧بهد ا٤باكردم )ت :  (ّ

ك)رج أحاديثو كضبط نصو كعلق عليو : عصاـ فارس ا٢بريتاين ك٧بهد إبراىيم 
 ى.ُُْٔالزعلي، طبعة ا٤بكتب اإليبلني ،بّبكت، الطبعة األكىل ينة 

(، ٝبعو ا٢بافظ ى َِْأحكاـ القرآف، أليب عبد اهلل ٧بهد ب  إدريس الشافعي)ت :  (ْ
الشهاعي الرفاعي طبعة دار  أبو بكر أٞبد ب  ا٢بسْب البيهقي، تقدمي كتعليق : قايم

  .القلم
، طبعة دار ى ( َٓٓإحياء علـو الدي ، أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد الغزايل )ت :  (ٓ

 .ا٤بعرفة، الطبعة الثانية
إ)بلص الناكم ُب إرراد الغاكم  إىل نسالك ا٢باكم لشرؼ الدي  إ٠باعيل ب  أيب  (ٔ

تب العلهية ، الطبعة ىػ ( دار الك ّٕٖبكر الشرجي ا٤بعركؼ باب  ا٤بقرم ) ت : 
 ىػ . ُِْْاألكىل ينة 

أدب القاضي أليب العباس أٞبد ب  أيب أٞبد الطربم ا٤بعركؼ باب  القاص ) ت :  (ٕ
ىػ ( دراية كٙبقيق : د. حسْب )لف ا١ببورم، طبعة نكتبة الصديق للنشر  ّّٓ
 ىػ .َُْٗالطا ف، السعودية، الطبعة األكىل ينة  -كالتوزيع

٤بنظونات ُب األقضية كا٣بصونات( أليب إيحاؽ إبراىيم ب  أدب القضاء )الدرر ا (ٖ
د . ٧بهد  ىػ (، ٙبقيق :ِْٔعبد اهلل ا٤بعركؼ باب  أيب الدـ ا٢بهوم )ت : 

 ىػَُِْ، الطبعة الثانية ينة نصطفى الزحيلي، دار الفكر 
ىػ ( نكتبة نزار  ٕٗٗأدب القضاء لعيسى ب  عثهاف ب  عيسى الغزم ) ت :  (ٗ

 ىػ . ُُْٕبعة األكىل ينة نصطفى الباز الط
ىػ ( ٙبقيق كٚبريج :  ٕٔٔاألذكار لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب ب  ررؼ النوكم ) ت :  (َُ
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 عبد القادر األرناؤكط ، طبعة دار الفيحاء . 
إرراد الغاكم إىل نسالك ا٢باكم لشرؼ الدي  إ٠باعيل ب  أيب بكر الشرجي  (ُُ

د ب  عبد الرٞب  الربيعي ، دار ىػ ( عِب بو : كلي ّٕٖا٤بعركؼ باب  ا٤بقرم ) ت : 
 ىػ . ُّْْا٤بنهاج ، الطبعة األكىل ينة 

إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث ننار السبيل، حملهد ناصر الدي  األلباين )ت :  (ُِ
، بإرراؼ : ٧بهد زىّب الشاكيش، طبعة ا٤بكتب اإليبلني، الطبعة الثانية ى( ُُِْ
 ى.َُْٓينة 

افظ  أيب عهر يويف ب  عبد اهلل اب  عبد االيتيعاب ُب نعرفة األصحاب للح (ُّ
 ىػ ( دار الكتاب العريب  ّْٔالرب )ت : 

أيد الغابة ُب نعرفة الصحابة، لعز الدي  أيب ا٢بس  علي ب  ٧بهد ا١بزرم  (ُْ
 ىػ ( ، طبعة دار الفكرَّٔا٤بعركؼ باب  األثّب ) ت : 

)ن   ىػ ( َٔٗاإليعاد بشرح اإلنداد للكهاؿ ب  أيب يويف ا٤بقديي )ت :  (ُٓ
بداية كتاب السّب إىل هناية الكتاب ( دراية كٙبقيق : عصاـ ناىض الشريف  ريالة 

 ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .
أيُب ا٤بطالب ررح ركض الطالب للقاضي أيب ٰبٓب زكريا األنصارم الشافعي  (ُٔ

، ٙبقيق : د. ٧بهد ٧بهد تانر، طبعة دار الكتب العلهية، الطبعة األكىل ى(ِٔٗ)ت
 ىُِِْينة 

، ٧بهد ب  أٞبد ا٥بركم )ت: ىػ ( ، أليب يعداإلرراؼ على غوانض ا٢بكونات (ُٕ
ىػ، ُُّْ دراية كٙبقيق: د. أٞبد ب  صاّب الصواب الرفاعي ، الطبعة األكىل ينة

 .طبع ا١بانعة اإليبلنية
: ر ٧بهد ب  إبراىيم ب  ا٤بنذر ) تاإلرراؼ على نذاىب العلهاء،  أليب بك (ُٖ

 ب  أٞبد األنصارم، طبعة نكتبة نكة الثقافية، رأس ، ٙبقيق: د. صغّبى( ُّٖ
 .ىُِْٓا٣بيهة، الطبعة األكىل ينة 

اإلصابة ُب ٛبييز الصحابة، للحافظ أٞبد ب  علي ب  حجر العسقبلين )ت:  (ُٗ
: علي ٧بهد البجاكم، طبعة دار ا١بيل، بّبكت، الطبعة األكىل ، ٙبقيقى( ِٖٓ
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 .ىػُُِْ
، ى( ِْْ  إيحاؽ ب  السكيت ) ت : إصبلح ا٤بنطق أليب يويف يعقوب ب (َِ

ٙبقيق:  أٞبد ٧بهد راكر كعبد السبلـ ىاركف، طبعة دار ا٤بعارؼ، القاىرة، الطبعة 
 .الرابعة

ب  ٧بهد رطا البكرم  إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب أليب بكر عثهاف (ُِ
ر ىػ ( تصحيح كنراجعة: إبراىيم ب  حس  األنبايب،  دا َُُّ: الدنياطي )ت

 ىػ . ُّْْالنوادر، الطبعة األكىل ينة 
اهلل ب  عبد الرٞب   أعبلـ ا٤بكيْب ن  القرف التايع إىل القرف الرابع عشر لعبد (ِِ

 ىػ ( نؤيسة الفرقاف. ُّٖٔ: ا٤بعلهي ) ت
)ضر ٧بهد  ، حققو :ى(َْٓ، أليب ا٢بس  علي ب  ٧بهد ا٤باكردم )ت : اإلقناع (ِّ

 .ىَُِْ، طبعة دار إحساف، الطبعة األكىل )ضر
: عبد اهلل ب  ، ٙبقيقى(ُّٖبكر ٧بهد ب  إبراىيم ب  ا٤بنذر)ت: اإلقناع، أليب  (ِْ

 .ىُُْٖعبد العزيز ا١بربي ، الطبعة األكىل ينة 
، لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد ا٣بطيب الشربيِب اإلقناع ُب حل ألفاظ أيب رجاع (ِٓ

ر ة دار الفجىػ ( ، حققو كعلق عليو : قايم ٧بهد آغا النورم ، نكتب ٕٔٗ) ت : 
 .ىػ ُُّْ، الطبعة األكىل ، ينة 

ىػ ( )ن  بداية  ٖٓٓ: د اهلل ب  ٧بهد اب  أيب عصركف )تاالنتصار أليب يعد عب (ِٔ
يالة كتاب القراض إىل هناية كتاب النكاح ( دراية كٙبقيق: يامل صويلح ا٤بطّبم  ر 

 .ناجستّب با١بانعة اإليبلنية
ىػ ( )ن  بداية  ٖٓٓ:   أيب عصركف )تد اهلل ب  ٧بهد اباالنتصار أليب يعد عب (ِٕ

كتاب ا٢بدكد إىل هناية باب جانع اإلقرار ( دراية كٙبقيق: ريخْب ب  ٧بهد 
 العبديل ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .

، ٙبقيق : ى(ِٔٓاألنساب أليب يعيد عبد الكرمي ب  ٧بهد السهعاين ) ت :  (ِٖ
 ـ.ُٖٗٗلطبعة األكىل ينة عبد عهر الباركدم، طبعة دار الفكر، بّبكت، ا
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ىػ(، ٙبقيق :  ٕٕٗاألنوار ألعهاؿ األبرار ليويف ب  إبراىيم اإلردبيلي )ت :  (ِٗ
)لف نفضي ا٤بطلق، طبعة دار الضياء للنشر كالتوزيع، الكويت، الطبعة األكىل ينة 

 ىػ.ُِْٕ
أنوار ا٤بسالك ررح عهدة السالك ، حملهد الزىراكم الغهراكم عِب بطبعو كنراجعتو  (َّ
عبد اهلل ب  إبراىيم األنصارم ، إدارة إحياء الَباث اإليبلني ، دكلة قطر ، ينة  :

 ىػ . َُْْ
، ى( َِٕٓبر ا٤بذىب أليب احملاي  عبد الواحد ب  إ٠باعيل الركياين ) ت :  (ُّ

ٙبقيق : أٞبد عزك عناية الدنشقي، طبعة دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، الطبعة 
 ىُِّْاألكىل ينة 

ىػ ( ، ٙبقيق : ٧بهد  ٕٖٓلصنا ع ُب ترتيب الشرا ع للكاياين ) ت : بدا ع ا (ِّ
 ىػَُِْ)ّب طعهة ا٢بليب، طبعة دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة األكىل 

بداية احملتاج ُب ررح ا٤بنهاج للقاضي بدر الدي  ٧بهد ب  أيب بكر األيدم  (ّّ
ر الشيخي ىػ ( عِب بو : أنور ب  أيب بك ْٕٖا٤بعركؼ باب  قاضي رهبة ) ت : 

 ىػ . ُِّْالداغستاين ، دار ا٤بنهاج ، الطبعة األكىل 
البداية كالنهاية للحافظ أيب الفداء عهاد الدي  إ٠باعيل ب  عهر ب  كثّب القرري  (ّْ

،ٙبقيق : عبد احملس  الَبكي، طبعة دار ىجر للنشر كالتوزيع ، بالتعاكف ى(ْٕٕ)ت
 ىػُُْٕىل ينة نع نركز الدرايات كالبحوث بدار ىجر، الطبعة األك 

البدر ا٤بنّب ُب ٚبريج األحاديث كاآلثار الواقعة ُب الشرح الكبّب، للحافظ/ عهر ب   (ّٓ
، طبعة دار ا٥بجرة، ى( َْٖعلي ب  أٞبد األنصارم ا٤بعركؼ باب  ا٤بلق  ) ت : 

 ىُِْْالرياض، الطبعة األكىل ينة 
، ) ن  ى( َٓٓالبسيط ُب ا٤بذىب أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد الغزايل )ت :  (ّٔ

بداية كتاب السّب إىل هناية كتاب عتق أنهات األكالد(، ٙبقيق : د. أٞبد ب  ٧بهد 
  .ا١بانعة اإليبلنيةالببلدم ، ريالة دكتوراة ب

بغية الوعاة ُب طبقات اللغويْب كالنحاة ١ببلؿ الدي  عبد الرٞب  ب  أيب بكر  (ّٕ
عيسى البايب  ىػ( ٙبقيق: ٧بهد أبو الفضل إبراىيم، طبعة ُُٗالسيوطي )ت : 
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 ىػ . ُّْٖا٢بليب ينة 
ىػ (  ٖٓٓالبناية ُب ررح ا٥بداية أليب ٧بهد ٧بهود ب  أٞبد العيِب ) ت :  (ّٖ

 ىػ  َُْٓتصحيح  :ا٤بولوم ٧بهد عهر ، دار الفكر ، الطبعة األكىل ينة 
بياف غرض احملتاج إىل كتاب ا٤بنهاج، لربىاف الدي  إبراىيم ب  تاج الدي  ا٤بشهور  (ّٗ

، ٙبقيق : نصطفى القليويب الشافعي ، دار الكتب ى ( ِٕٗاح ) ت : باب  الفرك
 ىػ . ُّْٓالعلهية ، الطبعة األكىل ينة 

البياف ُب نذىب اإلناـ الشافعي، للعبلنة أيب ا٢بسْب ٰبٓب ب  أيب ا٣بّب ب  يامل  (َْ
، ٙبقيق : قايم ٧بهد النورم، طبعة دار ا٤بنهاج، بّبكت، ى( ٓٓٓالعهراين )ت : 

 ى.ُُِْألكىل ينة الطبعة ا
(، ى  ْٖٕتاريخ اإليبلـ لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد ب  عثهاف الذىيب ) ت :  (ُْ

ٙبقيق : د. عهر عبد السبلـ تدنر، طبعة دار الكتاب العريب،الطبعة األكىل ينة 
 ىَُْٕ

، ٙبقيق د. عبد ى( َُٓتثقيف اللساف كتلقيح ا١بناف، الب  نكي الصقلي )ت (ِْ
 ىُِْٓألكقاؼ ا٤بصرية، ينة العزيز نطر، طبعة كزارة ا

ىػ( على ررح ُُِِالتجريد لنفع العبيد " حارية يليهاف البجّبني ) ت :  (ّْ
 ىػ . ُّْٓا٤بنهج " ، طبعة نصطفى البايب ا٢بليب ينة 

ٙبرير الفتاكم على التنبيو كا٤بنهاج كا٢باكم ا٤بسهى " النكت على ا٤بختصرات  (ْْ
ىػ ( ٙبقيق:  ِٖٔ: لرحيم العراقي )تة أٞبد ب  عبد االثبلث " لويل الدي  أيب زرع

 ىػ . ُِّْعبد الرٞب  ب  فههي الزكاكم ، دار ا٤بنهاج ، الطبعة األكىل ينة 
ىػ ( على  ُُِِ: حارية البجّبني ) ت ٙبفة ا٢ببيب على ررح ا٣بطيب " (ْٓ

 ىػ . ُُْٗا٣بطيب " دار الكتب العلهية ، الطبعة األكىل 
شيخ اإليبلـ زكريا ب  ٧بهد األنصارم ٙبفة الطبلب بشرح نًب تنقيح اللباب ل (ْٔ

ىػ ( )رج أحاديثو كعلق عليو : صبلح ٧بهد عويضة ، دار الكتب  ِٔٗ)ت : 
 ىػ . ُُْٖالعلهية ، الطبعة األكىل ينة 

: ىػ ( دراية كٙبقيق َِٕعيد ) ت : ٙبفة اللبيب ُب ررح التقريب  اب  دقيق ال (ْٕ
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ر أطلس ا٣بضراء ، الطبعة األكىل د. عبد الستار عايش الكبيسي ، دار اب  حـز ك دا
 ىػ . ُِْٗينة 

التحفة اللطيفة ُب تاريخ ا٤بدينة الشريفة لشهس الدي  ٧بهد ب  عبد الرٞب   (ْٖ
ىػ ( عِب بطبعو كنشره : أيعد طرابزكين ا٢بسيِب ، ينة  َِٗالسخاكم ) ت : 

 ىػ . ُّٗٗ
ى  ّٕٗ: ٙبفة احملتاج بشرح ا٤بنهاج، لشهاب الدي  أٞبد ب  حجر ا٥بيتهي )ت  (ْٗ

( نطبوع هبانش حواري الشركاين ، ركجت كصححت على عدة نسخ ٗبعرفة ١بنة 
 ن  العلهاء ،  ا٤بكتبة التجارية الكربل.

التدريب ُب الفقو الشافعي ا٤بسهى " تدريب ا٤ببتدم كهتذيب ا٤بنتهي " لئلناـ  (َٓ
علم ىػ ( كنعو " تتهة التدريب " ل َٖٓيراج الدي  عهر ب  ريبلف البليقيِب )ت : 

ىػ ( ، حققو كعلق عليو :  ٖٖٔالدي  صاّب اب  الشيخ يراج الدي  البلقيِب ) ت : 
 ىػ . ُّّْأبو يعقوب نشأت كهاؿ ا٤بصرم ، دار القبلتْب ،الطبعة األكىل ينة 

التذكرة ُب الفقو الشافعي لعهر ب  علي ب  أٞبد ا٤بعركؼ باب  ا٤بلق  ) ت :  (ُٓ
إ٠باعيل ، دار الكتب العلهية ، الطبعة ىػ ( ٙبقيق : ٧بهد حس  ٧بهد حس   َْٖ

 ىػ . ُِْٕاألكىل ينة 
٧بهد ب  دريتويو اب  ا٤برزباف تصحيح الفصيح كررحو لعبد اهلل ب  جعفر ب   (ِٓ

س األعلى للشؤكف اإليبلنية ىػ(  ٙبقيق : ٧بهد بدكم ا٤بختوف ، اجملل ّْٕ: )ت
 ىػ .  ُِْٓ، ينة نصر –
ىػ ( ضبط  ٕٔٔ)ت : ب  ررؼ النوكم  تصحيح التنبيو لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب (ّٓ

: د. ٧بهد عقلة اإلبراىيم ، نؤيسة الريالة ، الطبعة األكىل ينة كٙبقيق كتعليق
 ىػ . ُُْٕ

، ٙبقيق: إبراىيم األبيارم، ى(ُٖٔالتعريفات،  لعلي ب  ٧بهد ا١برجاين)ت :  (ْٓ
 ىُُْٖطبعة دار الكتاب العريب، ، الطبعة الرابعة ينة 

)ت :  الفركع، للقاضي أيب الطيب طاىر ب  عبد اهلل الطربم التعليقة الكربل ُب (ٓٓ
، )ن  أكؿ كتاب اإلجارات إىل هناية كتاب الغصب (، دراية كٙبقيق : د ى( َْٓ
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 . ٧بهد ب  عليثة الفزم ، ريالة دكتوراه با١بانعة اإليبلنية 
 )ت : التعليقة الكربل ُب الفركع، للقاضي أيب الطيب طاىر ب  عبد اهلل الطربم (ٔٓ

، )ن  أكؿ كتاب الضحايا إىل هناية كتاب أدب القاضي (، دراية كٙبقيق ى( َْٓ
 : د . أٞبد ب  ناصر الغاندم ، ريالة دكتوراه با١بانعة اإليبلنية 

)ت :  التعليقة الكربل ُب الفركع، للقاضي أيب الطيب طاىر ب  عبد اهلل الطربم (ٕٓ
كالبينات (، دراية ك ، )ن  كتاب الشهادات إىل هناية كتاب الدعول ى( َْٓ

 ٙبقيق : د . إبراىيم  ب  ٧بهد السهلي ، ريالة دكتوراه با١بانعة اإليبلنية 
)ت :  التعليقة الكربل ُب الفركع، للقاضي أيب الطيب طاىر ب  عبد اهلل الطربم (ٖٓ

، )ن  بداية كتاب العتق إىل هناية التعليقة دراية كٙبقيق : د . إيحاؽ ب  ى( َْٓ
 ريالة دكتوراة با١بانعة اإليبلنية  إبراىيم إيحاؽ ،

تفسّب اب  جرير " جانع البياف ع  تأكيل آم القرآف " ،للحافظ أيب جعفر ٧بهد  (ٗٓ
، ٙبقيق : عبد اهلل ب  عبد احملس  الَبكي بالتعاكف ى( َُّب  جرير الطربم ) ت : 

نع نركز البحوث كالدرايات العربية كاإليبلنية بدار ىجر ، طبعة دار ىجر، 
 .ىَُِْت، الطبعة األكىل ينة بّبك 

) ت :  تفسّب اب  عارور " التحرير كالتنوير ن  التفسّب " حملهد الطاىر ب  عارور (َٔ
  .ىػ ( دار الغرب اإليبلني ُّّٗ

تفسّب اب  كثّب" تفسّب القرآف العظيم "، للحافظ أيب الفداء عهاد الدي  إ٠باعيل  (ُٔ
. ياني السبلنة دار طيبة  ، ٙبقيق : دى(  ْٕٕب  عهر ب  كثّب القرري )ت : 

 ىػ . ُِْٖالطبعة الرابعة 
، حمليي السنة ا٢بسْب ب  نسعود الفراء البغوم ) ت " نعامل التنزيل "تفسّب البغوم  (ِٔ

(، ٙبقيق: ٧بهد عبد اهلل النهر، طبعة دار طيبة، الطبعة الرابعة ينة ى ُٔٓ: 
 .ىُُْٕ

 َٔٔ) ت :    عهر الرازمتفسّب الرازم " التفسّب الكبّب " لفخر الدي  ٧بهد ب (ّٔ
 ىػ . َُُْىػ ( ، دار الفكر ، ينة 

تفسّب القرطيب " ا١بانع ألحكاـ القرآف "  أليب عبد اهلل ٧بهد ب  أٞبد القرطيب  (ْٔ
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، ٙبقيق : د. عبد اهلل ب  عبد احملس  الَبكي، طبعة نؤيسة الريالة، ى( ُٕٔ)ت
 ى.ُِْٕالطبعة األكىل ينة 

) ت :  وف " أليب ا٢بس  علي ب  ٧بهد ا٤باكردمتفسّب ا٤باكردم " النكت كالعي (ٓٔ
،راجعو : السيد ب  عبد ا٤بقصود ب  عبد الرحيم، طبعة نؤيسة الكتب ى ( َْٓ

 .الثقافية، كدار الكتب العلهية
، ى( ِٖٓتقريب التهذيب، للحافظ أٞبد ب  علي ب  حجر العسقبلين ) ت :  (ٔٔ

 ىَُِْطبعة األكىل ينة بعناية : عادؿ نررد، طبعة نؤيسة الريالة، بّبكت، ال
، ى(ّّٓالتلخيص أليب العباس أٞبد ب  أيب أٞبد اب  القاص الطربم ) ت :  (ٕٔ

ٙبقيق: عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود، كعلي ٧بهد نعوض، طبعة نكتبة نزار نصطفى 
 الباز، نكة ا٤بكرنة.

التلخيص ا٢ببّب ُب ٚبريج أحاديث الرافعي الكبّب، للحافظ أٞبد ب  علي ب   (ٖٔ
، دراية كٙبقيق : د. ٧بهد الثاين ب  عهر ب  ى( ِٖٓين )ت : حجر العسقبل

 ىػ . ُِْٖنويى دار أضواء السلف الطبعة األكىل ينة 
التههيد ٤با ُب ا٤بوطأ ن  ا٤بعاين ك األيانيد أليب عهر يويف ب  عبد اهلل ب  عبد  (ٗٔ

 (، ٙبقيق : أيانة ب  إبراىيم، طبعة الفاركؽ ا٢بديثة،ى ّْٔالرب النهرم ) ت : 
 .ى ُِِْالقاىرة ، الطبعة الثانية 

ىػ ( إعداد  ْٕٔالتنبيو أليب إيحاؽ إبراىيم ب  علي ب  يويف الشّبازم )ت :  (َٕ
 نركز ا٣بدنات كاألٕباث.

 ،ى(ِٖٓهتذيب التهذيب للحافظ أٞبد ب  علي ب  حجر العسقبلين )ت :  (ُٕ
بعة األكىل ٙبقيق: إبراىيم الزيبق، كعادؿ نررد، طبعة نؤيسة الريالة ، بّبكت، الط

 .ىُُِْينة
ٙبقيق:  ،ى(َّٕهتذيب اللغة للعبلنة أيب ننصور ٧بهد ب  أٞبد األزىرم ) ت :  (ِٕ

٧بهد عوض نرعب، طبعة دار إحياء الَباث العريب، بّبكت، الطبعة األكىل ينة 
 .ـََُِ

ٙبقيق :  ،ى(ُٔٓيب ٧بهد ا٢بسْب ب  نسعود الفراء البغوم )ت : التهذيب أل (ٖٚ
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ود، كعلي ٧بهد نعوض، طبعة دار الكتب العلهية، الطبعة عادؿ أٞبد عبد ا٤بوج
 ىُُْٖاألكىل 

التوضيح لشرح ا١بانع الصحيح لسراج الدي  عهر ب  علي ب  أٞبد ا٤بعركؼ باب   (ْٕ
بإرراؼ  ىػ ( ٙبقيق : دار الفبلح للبحث العلهي كٙبقيق الَباث َٖٓا٤بلق  ) ت : 

دكلة قطر الطبعة  -اإليبلنية  ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف)الد الرباط ك ٝبعة فتحي
 ىػ  ُِْٗاألكىل ينة 

توقيف ا٢بكاـ على غوانض األحكاـ ألٞبد ب  عهاد األقفهسي الشافعي ) ت :  (٘ٚ
ىػ ( دراية كٙبقيق : د . )الد ب  زيد ا١ببلي ، دار اب  ا١بوزم ، الطبعة  َٖٖ

  ىػ َُّْاألكىل ينة 
ف ب  عبد اهلل آؿ الشيخ )ت : تيسّب العزيز ا٢بهيد ُب ررح كتاب التوحيد لسليها (ٕٔ

 ىػُِْٔىػ( ، ٙبقيق : أٞبد ب  علي ،دار الغد ا١بديد الطبعة األكىل ينة  ُِّّ
، ٙبقيق : د . ى(ّْٖا١بهع كالفرؽ، أليب ٧بهد عبد اهلل ب  يويف ا١بويِب )ت (ٕٕ

 ى.ُِْْعبد الرٞب  ب  يبلنة ا٤بزيِب، طبعة دار ا١بيل الطبعة األكىل ينة 
ْب القضاة كا٤بوقعْب كالشهود لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد جواىر العقود كنع (ٖٕ

 ا٤بنهاجي األييوطي ، الطبعة الثانية.
ا١بواىر ا٤بضية ُب طبقات ا٢بنفية، تأليف/ ٧بيي الدي  عبد القادر ب  ٧بهد  (ٕٗ

، ٙبقيق د/ عبد الفتاح ا٢بلو، طبعة دار ىجر، نصر، الطبعة ى(ٕٕٓالقرري )ت
 ىُُّْاألكىل 

لى ررح العبلنة اب  القايم الغزم للشيخ إبراىيم البيجورم حارية البيجورم ع (َٖ
ضبطو كصححو ٧بهد عبد السبلـ راىْب  دار الكتب العلهية الطبعة الرابعة ، ينة 

 ىػ . ُِْٓ
حارية ا١بهل على ررح ا٤بنهج، لسليهاف ا١بهل، علق عليو ك)رج آياتو كأحاديثو  (ُٖ

لهية بّبكت. الطبعة األكىل الشيخ عبد الرزاؽ غالب نهدم، طبعة دار الكتب الع
 .ىػُُْٕ
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حارية الرنلي على أيُب ا٤بطالب، أليب العباس ب  أٞبد الرنلي الكبّب  (ِٖ
، ٙبقيق د/ ٧بهد ٧بهد تانر، طبعة دار الكتب العلهية، بّبكت،الطبعة ى(ٕٓٗ)ت

 ىُِِْاألكىل ينة
: حارية الشرقاكم على ٙبفة الطبلب لعبد اهلل ب  حجازم األزىرم الشافعي )ت  (ّٖ

 ىػ  ُُْٖىػ ( دار الكتب العلهية ، الطبعة االكىل ينة  ُِِٔ
حاريتا قليويب كعهّبة على كنز الراغبْب، أٞبد ب  أٞبد ب  يبلنة القليويب  )ت :  (ْٖ

ىػ(، ٙبقيق/ عبد اللطيف عبد الرٞب  ، ٕٓٗأٞبد الربلسي عهّبة ) ت : ى( َُٗٔ
 .ـََِّ  -ى ُِْْطبعة دار الكتب العلهية، بّبكت، الطبعة الثانية ينة 

، ى(َْٓا٢باكم الكبّب أليب ا٢بس  علي ب  ٧بهد ب  حبيب ا٤باكردم )ت :  (ٖٓ
ٙبقيق:  عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود،كعلي ٧بهد نعوض، طبعة دار الكتب العلهية، 

 ىُُْْبّبكت، الطبعة األكىل ينة 
حس  احملاضرة ُب تاريخ نصر كالقاىرة ، للحافظ جبلؿ الدي  عبد الرٞب   (ٖٔ

، ٙبقيق : د. ٧بهد أبو الفضل إبراىيم، طبعة دار إحياء الكتب العربية، السيوطي
 .ىُّٕٖالطبعة األكىل 

ُب نعرفة نذاىب الفقهاء أليب بكر ٧بهد ب  أٞبد الشاري ) ت :  حلية العلهاء (ٕٖ
ىػ (، ٙبقيق : يعيد عبد الفتاح ك فتحي عطية ٧بهد ، نكتبة نزار نصطفى  َٕٓ

 . ىػُُْٖالباز ، الطبعة الثانية 
، ى(ْٕٗ)بايا الزكايا، لبدر الدي  ٧بهد ب  هبادر ب  عبد اهلل الزركشي )ت :  (ٖٖ

ٙبقيق:  عبد القادر عبد اهلل العاين، طبعة كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإليبلنية 
  ى. َُِْبالكويت، الطبعة األكىل ينة 

 ا٣ببلصة، ا٤بسهى :")بلصة ا٤بختصر كنقاكة ا٤بعتصر" أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد (ٖٗ
، ٙبقيق:  أ٦بد رريد ٧بهد علي، طبعة دار ا٤بنهاج ، الطبعة ى(َٓٓالغزايل )ت : 
 ى ُِْٖاألكىل ينة 

درر العقود الفريدة ُب تراجم األعياف ا٤بفيدة لتقي الدي  أٞبد ب  علي ا٤بقريزم )  (َٗ
ىػ ( ٙبقيق : د. ٧بهد ا١بليلي ، دار الغرب اإليبلني ، الطبعة األكىل  ْٖٓت : 
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 . ىػ ُِّْينة 
الدرر الكاننة ُب أعياف ا٤با ة الثاننة،للحافظ أٞبد ب  علي ب  حجر العسقبلين  (ُٗ

٧بهد عبد ا٤بعيد )اف، طبعة ٦بلس دا رة ا٤بعارؼ العثهانية ٙبقيق: ، ى(ِٖٓ)ت : 
 ـُِٕٗ -ىػُِّٗحيدر آباد ا٥بند،الطبعة الثانية 

ُب بو:  ٧بهد ،اعتى(ٕٔٔدقا ق ا٤بنهاج، لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب ب  ررؼ النوكم) (ِٗ
 ى. ُِْٔطاىر رعباف، دار ا٤بنهاج، الطبعة األكىل ينة 

الديباج ررح ا٤بنهاج لعلي ب  ٧بهد ب  أيب بكر ب  نطّب ا٢بكهي الشافعي ) ت  (ّٗ
 ىػ . ُّْٓىػ (  دار ا٤بنهاج ، الطبعة األكىل  َُُْ: 
ىػ (، ٙبقيق :  ْٖٔالذ)ّبة، تأليف رهاب الدي  أٞبد ب  إدريس القراُب )ت  (ْٗ
 ـُْٗٗ. ٧بهد حجي،طبعة دار الغرب، بّبكت، ينة الطبع د
ركض الطالب كهناية نطلب الراغب لشرؼ الدي  إ٠باعيل ب  أيب بكر الشرجي  (ٓٗ

ىػ ( ٙبقيق كتعليق : )لف ب  نفضي ا٤بطلق   ّٕٖا٤بعركؼ باب  ا٤بقرم ) ت : 
 ىػ . ُّْْ،دار الضياء ، الطبعة األكىل ينة 

لقاضي أيب نصر رريح ب  عبد الكرمي الركياين )ت : ركضة ا٢بكاـ كزينة األحكاـ ل (ٔٗ
 .ريالة دكتوراة ٔبانعة أـ القرل ىػ ( دراية كٙبقيق: د. ٧بهد أٞبد السهلي، َٓٓ

ركضة الطالبْب كعهدة ا٤بفتْب، لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب ب  ررؼ النوكم  (ٕٗ
، إرراؼ : زىّب الشاكيش، طبعة ا٤بكتب اإليبلني، بّبكت، الطبعة ى(ٕٔٔ)ت
 .ىُُِْثالثة ينة ال
زاد احملتاج بشرح ا٤بنهاج لعبد اهلل ب  الشيخ حس  الكوىجي ، حققو كراجعو :  (ٖٗ

دينية بدكلة قطر، )ادـ العلم عبد اهلل ب  إبراىيم األنصارم طبع على نفقة الشؤكف ال
 .الطبعة األكىل

 َّٕزىرم )ت : الزاىر ُب غريب ألفاظ الشافعي أليب ننصور ٧بهد ب  أٞبد األ (ٗٗ
الطبعة  : د . عبد ا٤بنعم طوعي بشنا ي ، دار البشا ر اإليبلنية،( دراية كٙبقيقىػ 

 .ىػ ُُْٗاألكىل ينة 
ىػ  ُُِٖيبل السبلـ ا٤بوصلة إىل بلوغ ا٤براـ حملهد ب  إ٠باعيل الصنعاين )ت :  (ََُ
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 ىػ ُِِْارؽ عوض اهلل، دار العاصهة، الطبعة األكىل ينة : ط(، حققو كعلق عليو
: الدي  ٧بهد ب  هبادر الزركشي )ت لبدر ،تكهلة كاُب احملتاجالوىاج  السراج (َُُ

اية كتاب القضاء ( دراية كٙبقيق: ىػ ( ) ن  بداية كتاب القضاء إىل هن ْٕٗ
 ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .جوكلييس براد فورد

لبدر الدي  ٧بهد ب  هبادر الزركشي )ت :  ،السراج الوىاج تكهلة كاُب احملتاج (َُِ
الدعول كالبينات ( دراية  ىػ ( ) ن  بداية كتاب الشهادات إىل هناية كتاب ْٕٗ

 .، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنيةكٙبقيق: عهار صاّب ا٣بوالين
الوىاج ررح العبلنة الفاضل كاحملقق الكانل ٧بهد الزىرم الغهراكم على  السراج (َُّ

 ىػ . َُْٖنًب ا٤بنهاج ، دار ا١بيل ينة 
ت ا٤بنهاج لشهاب الدي  أٞبد ب  لؤلؤ ا٤بعركؼ باب  النقيب ) على نك السراج (َُْ

ىػ ( حققو كاعتُب بو : أبو الفضل الدنياطي ، نكتبة الررد نارركف ،  ٕٗٔت : 
 ىػ . ُِْٖالطبعة األكىل ينة 

السلسلة ُب نعرفة القولْب كالوجهْب لئلناـ أيب ٧بهد عبد اهلل ب  يويف ا١بويِب  (َُٓ
ق : د. )الد ب  نوار النهر ،  لطا ف ك أركقة ، الطبعة ىػ (دراية كٙبقي ّْٖ)ت : 
 ىػ . ُّْٕاألكىل 

يلسلة األحاديث الصحيحة كريء ن  فقهها كفوا دىا، للعبلنة ٧بهد ناصر  (َُٔ
 ىُُْٓ(، طبعة ا٤بعارؼ، الطبعة األكىل ينة ى ُُِْالدي  األلباين)ت : 

األلباين )ت :  يلسلة األحاديث الضعيفة كا٤بوضوعة،للعبلنة ٧بهد ناصر الدي  (َُٕ
 ىَُِْ(، طبعة ا٤بعارؼ، الرياض، الطبعة الثانية ينة ى ُُِْ

، حقق أصولو ى(ِٕٓين  اب  ناجو، للحافظ ٧بهد ب  يزيد القزكيِب )ت :  (َُٖ
ك)رج أحاديثو : الشيخ )ليل نأنوف ريحا، طبعة دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة الثالثة 

 ىػ.َُِْ
أبو عيسى الَبنذم  ىين  الَبنذم  أليب عيسى ٧بهد ب  عيس (َُٗ

اث العريب، ، ٙبقيق: أٞبد ٧بهد راكر كآ)ركف دار إحياء الَب ى(ِٕٗالسلهي)ت
 .ـََُِ -ىػُِِْ، بّبكت، الطبعة الثالثة نؤيسة التاريخ العريب
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، طبعة ى(ِٕٓين  أيب داكد للحافظ أيب داكد يليهاف ب  األرعث )ت :  (َُُ
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٗدار الكتب العلهية بّبكت، الطبعة األكىل 

، ى(ّٖٓين  الدارقطِب، للحافظ/ علي ب  عهر أبو ا٢بس  الدارقطِب )ت :  (ٔٔٔ
حققو كعلق عليو : عادؿ أٞبهد عبد ا٤بوجود، علي ٧بهد نعوض، طبعة دار ا٤بعرفة 

 .ىػُِِْ، بّبكت، الطبعة األكىل 
، ٙبقيق ى(ْٖٓللحافظ أيب بكر أٞبد ب  ا٢بسْب البيهقي )ت ، السن  الكربل (ٕٔٔ

 ػ .ق ُُْْدار الباز  ينة  القادر عطا٧بهد عبد 
، للحافظ أيب عبد الرٞب  أٞبد ب  رعيب النسا ي )ت : الكربلالسن   (ٖٔٔ

، ٙبقيق : حس  عبد ا٤بنعم رليب، إرراؼ رعيب األرناؤكط، طبعة نؤيسة ى(َّّ
 ـََُِ -ىػُُِْالريالة؛ بّبكت، الطبعة األكىل 

: رعيب النسا ي )تالرٞب  أٞبد ب   للحافظ أيب عبد ،السن  الصغرل  (ُُْ
،  طبعة دار ا٤بعرفة، ثو: نكتب ٙبقيق الَباث اإليبلنيحققو كرقم أحادي، ى(َّّ

 .ىػُِِْبّبكت، الطبعة السادية 
يّب أعبلـ النببلء، لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد ب  عثهاف الذىيب )ت :  (ُُٓ

، طبعة نؤيسة الريالة، بّبكت، الطبعة ، ٙبقيق : ٦بهوعة ن  احملققْبى(ْٖٕ
 .ـََُِ -ىػُِِْادية عشرة، ينة ا٢ب
ىػ( ) ن  بداية ْٕٕالشانل أليب نصر عبد السيد ب  ٧بهد ب  الصباغ ) ت :  (ُُٔ

كتاب القضاء إىل هناية كتاب الشهادات ( دراية كٙبقيق : د .  يويف ا٤بهوس ، 
 .وراة با١بانعة اإليبلنيةريالة دكت

ىػ( ) ن  ْٕٕالشانل أليب نصر عبد السيد ب  ٧بهد ب  الصباغ) ت :  (ُُٕ
.  بدر ب  عيد  هناية الكتاب ( دراية كٙبقيق دبداية كتاب الدعاكل كالبينات إىل

 .يالة دكتوراة با١بانعة اإليبلنيةالعتييب ر 
، ٙبقيق: ى(َُٖٗرذرات الذىب، لعبد ا٢بي ب  أٞبد العكرم ا٢بنبلي)ت (ُُٖ

ة رعيب األناؤكط، ك٧بهود األرناؤكط، طبعة دار اب  كثّب، الطبعة األكىل ين
 ى.َُْٔ
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ىػ( ) ن  أكؿ باب  ِٕٗررح ا٢باكم الصغّب لعلي ب  إ٠باعيل القونوم )ت :  (ُُٗ
الصيد كالذبا ح إىل هناية الكتاب ( ٙبقيق : عبد اهلل جابر ا٤بركاين ا١بهِب ، ريالة 

 .يبلنيةناجستّب با١بانعة اإل
 َْٖباب  ا٤بلق  )ت :  ررح ٨بتصر التربيزم لعلي ب  عهر ب  أٞبد ا٤بعركؼ (َُِ
 ىػ ُِْٓ: كا ل ٧بهد بكر زىراف ، دار الفبلح الطبعة األكىل . ينة ٙبقيق ىػ(
ررح نشكل الوييط أليب عهرك عثهاف ب  عبد الرٞب  الشهرزكرم ا٤بعركؼ باب   (ُُِ

ىػ (  دراية كٙبقيق : د. عبد ا٤بنعم )ليفة ك د. ٧بهد ببلؿ  ّْٔالصبلح ) ت : 
 ىػ . ُِّْدار كنوز إربيليا الطبعة األكىل ينة 

ررح اب  عقيل على ألفية اب  نالك، تأليف هباء الدي  عبد اهلل ب  عقيل  (ُِِ
، ٙبقيق:  ٧بهد ٧بي الدي  عبد ا٢بهيد، طبعة ا٤بكتبة العصرية، ى(ٕٗٔالعقيلي)ت

 ـََُِ-ىػُِِْبّبكت، طبعة جديدة كننقحة 
،ٙبقيق :  ى( ُٔٓررح السنة، أليب ٧بهد  ا٢بسْب ب  نسعود البغوم ) ت :  (ُِّ

ؤكط، كزىّب الشاكيش، طبعة ا٤بكتب اإليبلني،بّبكت ، الطبعة األكىل رعيب األرنا
 ـ.ُّٕٔ -ق،ُّٔٗ

ررح صحيح نسلم )ا٤بنهاج ُب ررح صحيح نسلم ب  ا٢بجاج( لئلناـ أيب زكريا  (ُِْ
ىػ( ٙبقيق  )ليل نأنوف ريحا ، طبعة دار  ٰٕٔٔبٓب ب  ررؼ النوكم ) ت : 

 ىػُُِْا٤بعرفة، الطبعة السابعة 
ضا ببياف آداب القضاء أليب عبد الرؤؼ ب  علي ا٤بناكم، حققو ررح عهاد الر  (ُِٓ

ة الدار السعودية للنشر كعلق حواريو: عبد الرٞب  عبد اهلل عوض بكّب، طبع
 ـ.ُٖٔٗ -ىػَُْٔ، جدة، الطبعة األكىل ينة كالتوزيع

، ى(ْٖٓرعب اإلٲباف، للحافظ أيب بكر أٞبد ب  ا٢بسْب البيهقي ) ت :  (ُِٔ
زغلوؿ، طبعة دار الكتب العلهية، بّبكت، الطبعة األكىل ينة  ٙبقيق: ٧بهد السعيد

 ى.ُُِْ
الصحاح، تأليف/ إ٠باعيل ب  ٞباد ا١بوىرم، ٙبقيق/ أٞبد عبد الغفور عطار،  (ُِٕ

 ىُّٗٗدار العلم للهبليْب، بّبكت الطبعة الثانية 
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حباف أبو حاًب التهيهي البسٍب للحافظ ٧بهد ب   صحيح اب  حباف )اإلحساف(، (ُِٖ
، ٙبقيق : ى( ّٕٗ،بَبتيب عبلء الدي  اب  بلباف الفاريي)ت : ى(ّْٓ: )ت

 ى.ُُْْرعيب األرناؤكط، طبعة نؤيسة الريالة، بّبكت، الطبعة الثانية ينة 
، ٙبقيق : ى(ِٔٓصحيح البخارم أليب عبد اهلل ٧بهد ب  إ٠باعيل البخارم )ت (ُِٗ

 ىػُِِْاألكىل، الطبعة  دار طوؽ النجاة٧بهد ب  زىّب الناصر  طبعة 
ىػ (  ُِٔصحيح نسلم أليب ا٢بسْب نسلم ب  ا٢بجاج النيسابورم )ت :  (َُّ

 ٙبقيق : ٧بهد فؤاد عبد الباقي دار إحياء الَباث العريب  
ىػ (،  َِٗالضوء البلنع لشهس الدي  ٧بهد ب  عبد الرٞب  السخاكم ) ت :  (ُُّ

 طبعة دار نكتبة ا٢بياة، بّبكت
،ٙبقيق: ى( ُٕٕالسبكي )ت :  طبقات الشافعية الكربل،لعبد الوىاب ب  علي (ُِّ

عبد الفتاح ٧بهد ا٢بلو،ك٧بهود ٧بهد الطناحي،طبعة دار ىجر، الطبعة الثانية، 
 .ىُُّْ

، حققو :  ى(َُُْطبقات الشافعية أليب بكر ب  ىداية اهلل ا٢بسيِب )ت :  (ُّّ
 ى.َُِْعادؿ نويهض، ننشورات دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت، الطبعة الثالثة ينة 

: ى(  ُٖٓفعية  أليب بكر ب  أٞبد ب  قاضي رهبة األيدم )تطبقات الشا (ُّْ
ٙبقيق : د. ا٢بافظ عبد العليم )اف، طبعة عامل الكتب، بّبكت،الطبعة األكىل ينة 

 .ىَُْٕ
، ٙبقيق ى(ْٕٔطبقات الفقهاء، أليب إيحاؽ إبراىيم ب  علي الشّبازم )ت :  (ُّٓ

 .)ليل ا٤بيس، دار القلم ، بّبكت
ىػ ( ٙبقيق  ُٕٕالدي  عبد الرحيم اإلينوم ) ت : طبقات الشافعية ١بهاؿ  (ُّٔ

 عبد اهلل ا١ببورم طبعة اإلرراد .
:  َِّالطبقات الكربل، للحافظ ٧بهد ب  يعد ب  ننيع البصرم الزىرم )ت (ُّٕ

ٙبقيق: د. ٧بهد علي عهر ، النارر نكتبة ا٣با٪بي بالقاىرة، الطبعة األكىل ى(، 
 ـََُِ -ىػُُِْ

عي كاألصحاب لصفي الدي  أٞبد ب  عهر ب  العباب احمليط بنصوص الشاف (ُّٖ
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ىػ ( عِب بو : نهند نذير ،   ٧َّٗبهد ا٤بذحجي الزبيدم الشهّب با٤بزجد ) ت : 
 ىػ  ُُّْدار ا٤بنهاج ، الطبعة األكىل ينة 

العجاب ُب ررح اللباب لنجم الدي  عبد الغفار ب  عبد الكرمي القزكيِب ) ت :  (ُّٗ
إىل هناية الكتاب ( دراية كٙبقيق  :عهار ب  ىػ ( )ن  بداية باب ا١بنايات  ٓٔٔ

 ٧بهد أٝبل اإلصبلحي ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .
العزيز ررح الوجيز/ لئلناـ أيب القايم عبد الكرمي ب  ٧بهد ب  عبد الكرمي  (َُْ

، ٙبقيق/ علي نعوض، كعادؿ عبد ا٤بوجود، طبعة ى(ِّٔالرافعي القزكيِب )ت : 
 ىُُْٕبّبكت،الطبعة األكىل ينة دار الكتب العلهية،

عجالة احملتاج إىل توجيو ا٤بنهاج أليب حفص عهر ب  علي ب  أٞبد ا٤بعركؼ باب   (ُُْ
ىػ ( حققو : عز الدي  ىشاـ ب  عبد الكرمي البدراين دار الكتاب  َْٖا٤بلق  )ت : 

 ىػ . ُُِْالطبعة األكىل ، ينة 
ضي زكريا ب  ٧بهد األنصارم الغرر البهية ُب ررح ننظونة البهجة الوردية، للقا (ُِْ

،ٙبقيق: ٧بهد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب العلهية، بّبكت، ى(ِٔٗ)ت : 
 ى.ُُْٖالطبعة األكىل ينة 

غاية البياف ررح زبد اب  ريبلف لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد الرنلي ) ت :  (ُّْ
ىػ( نراجعة كضبط : أٞبد عبد السبلـ راىْب ، دار الكتب العلهية ،  ََُْ

 ىػ . ُُْْلطبعة األكىل ينة ا
،ٙبقيق : ى(ِِْغريب ا٢بديث، لئلناـ أيب عبيد القايم ب  يبلـ ا٥بركم)ت :  (ُْْ

حسْب ٧بهد ررؼ، نراجعة : ٧بهد عبد الغِب حس ، طبعة  ا٥بياة العانة لشؤكف 
 ـُْٖٗ -ىَُْْا٤بطابع األنّبية، القاىرة، ينة 

ىػ (  ِِٔنس ا٤بوصلي )ت : غنية الفقيو ُب ررح التنبيو ألٞبد ب  نويى ب  يو  (ُْٓ
)ن  كتاب األٲباف إىل هناية الكتاب ( ، دراية كٙبقيق : د . فهد ب  يليهاف 

 الصاعدم ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .
ىػ ( حققو كعلق عليو :  ِْٔفتاكل القاضي حسْب ب  ٧بهد ا٤بركذم ) ت :  (ُْٔ

الفتح الطبعة األكىل أنل عبد القادر )طاب ك د. ٝباؿ ٧بهود أبو حساف دار 
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 ىػ . ُُّْ
فتاكل اب  الصبلح أليب عهرك عثهاف ب  عبد الرٞب  ا٤بشهور باب  الصبلح  (ُْٕ

، ٙبقيق: عبد ا٤بعطي أنْب قلعجي، طبعة دار ا٤بعرفة، بّبكت، الطبعة ى(ّْٔ)ت: 
 ى.َُْٔاألكىل ينة 

بد فتاكل اللجنة الدا هة للبحوث العلهية كاإلفتاء، ٝبع كترتيب : أٞبد ب  ع (ُْٖ
الرزاؽ الدكيش، طبع نؤيسة األنّبة العنود بنت عبد العزيز آؿ يعود، الرياض، 

 ى.ُِّْالطبعة الرابعة ينة 
فتاكل النوكم  ا٤بسهى بػ" ا٤بسا ل ا٤بنثورة" دراية كٙبقيق: عبد القادر أٞبد  (ُْٗ

 -ىػَُْٖعطاء، طبعة نؤيسة الكتب الثقافية، بّبكت، الطبعة الثانية ينة 
 ـُٖٖٗ

م بشرح صحيح اإلناـ البخارم، ألٞبد ب  علي ب  حجر العسقبلين فتح البار  (َُٓ
 ـَََِ-ىُُِْ، طبعة دار السبلـ، الرياض،الطبعة األكىل ينة ى(ِٖٓ)ت
فتح ا١بواد بشرح اإلرراد لشهاب الدي  أٞبد ب  ٧بهد اب  حجر ا٥بيتهي )ت :  (ُُٓ

ية، ىػ ( ضبطو كصححو : عبد اللطيف حس  عبد الرٞب  ، دار الكتب العله ْٕٗ
  .ىػ ُِْٔالطبعة األكىل ينة 

فتح القريب اجمليب لشهس الدي  ٧بهد ب  قايم الغزم ا٤بعركؼ باب  الغرابيلي  (ُِٓ
ىػ ( بعناية : بساـ عبد الوىاب ا١بايب ، دار اب  حـز ، الطبعة األكىل  ُٖٗ)ت : 
 ىػ . ُِْٓينة 
،دار ( ىػ ِٔٗاضي زكريا األنصارم ) ت: فتح الوىاب بشرح ننهج الطبلب للق (ُّٓ

 ا٤بعرفة .
فيض اإللو ا٤بالك ُب حل ألفاظ عهدة السالك كعدة النايك للسيد عهر بركات  (ُْٓ

ب  السيد ا٤برحـو ٧بهد بركات ، نكتبة نصطفى البايب ا٢بليب ، الطبعة الثانية ينة 
 ىػ . ُِّٕ

الفردكس ٗبأثور ا٣بطاب أليب رجاع رّبكيو الديلهي ، ٙبقيق السعيد ب   (ُٓٓ
 ـ.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔتب العلهية ، الطبعة األكىل ينة بسيوين، طبعة دار الك
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فواتح الرٞبوت بشرح نسلم الثبوت حملهد ب  نظاـ الدي  األنصارم ، دار العلـو  (ُٔٓ
 ا٢بديثة .

، توزيع دار ى(ُُِٓالفواكو الدكاين، ألٞبد ب  غنيم ب  يامل النفراكم )ت :  (ُٕٓ
كصححت بإرراؼ الفكر، بّبكت، ا٤بكتبة التجارية الكربل، ضبطت ىذه الطبعة 

 ١بنة ن  رجاؿ العلم.
ىػ ( نؤيسة  ُٕٖالقانوس احمليط حملهد ب  يعقوب الفّبكز آبادم )ت :  (ُٖٓ

 الريالة .
قضاء األرب ُب أيالة حلب لتقي الدي  علي ب  عبد الكاُب السبكي ) ت :  (ُٗٓ

ىػ ( ٙبقيق ٧بهد عامل عبد اجمليد األفغاين نكتبة نصطفى أٞبد الباز ينة  ٕٔٓ
 ىػ . َُْٗ

 ْٖٗ: ٧بهد ب  عبد ا١ببار السهعاين ) تواطع األدلة أليب ا٤بظفر ننصور ب  ق (َُٔ
 ُُْٗىػ ( ٙبقيق د. عبد اهلل ب  حافظ ا٢بكهي نكتبة التوبة الطبعة األكىل ينة  

 .ىػ 
قواعد األحكاـ ُب نصاّب األناـ، لعز الدي  عبد العزيز ب  عبد السبلـ )ت :  (ُُٔ

. ٝبعة ضهّبية ، طبعة دار القلم، دنشق. ، ٙبقيق : د. نزيو كهاؿ ٞباد كدى(َٔٔ
 ىػُِْٖالطبعة الثالثة 

كف الرعاع ع  ٧برنات اللهو كالسهاع لشهاب الدي  أٞبد ب  ٧بهد ب  علي  (ُِٔ
ىػ(، ٙبقيق : ٧بهد عبد القادر عطا، طبعة دار الكتب ْٕٗب  حجر ا٤بكي )ت : 

 ىػَُْٔالعلهية، الطبعة األكىل، ينة 
ُب ررح التنبيو أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   كفاية النبيو كفاية النبيو (ُّٔ

الرفعة ، ٙبقيق كدراية : د. ٦بدم ٧بهد با يلـو ، دار الكتب العلهية ، الطبعة 
 ـ  ََِٗاألكىل ينة 

كفاية األ)يار ُب حل غاية اال)تصار أليب بكر ب  ٧بهد ا٢بصِب الدنشقي )ت  (ُْٔ
عبد القادر األرناؤكط ، دار البشا ر ىػ( ، حققو ك)رج أحاديثو كعلق عليو :  ِٖٗ: 

 ىػ . ُِِْ، الطبعة التايعة ينة 
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اللباب ُب الفقو الشافعي، للقاضي أيب ا٢بس  أٞبد ب  ٧بهد ب  أٞبد الضيب  (ُٓٔ
، ٙبقيق ريخنا أ.د/ عبد الكرمي ب  صنيتاف العهرم، طبعة ى(ُْٓاحملانلي )ت : 

 ى.ُُْٔدار البخارم، ا٤بدينة ا٤بنورة، الطبعة األكىل ينة 
اللباب ُب هتذيب األنساب، حملهد ب  ٧بهد الشيباين ا١بزرم، طبعة دار صادر  (ُٔٔ

 ىػ .ََُْينة 
، طبعة ى(ُُٕلساف العرب، ٧بهد ب  نكـر ب  ننظور األفريقي ا٤بصرم )ت :  (ُٕٔ

 دار صادر، بّبكت، الطبعة األكىل
ىػ ( ، دار  َْٗا٤ببسوط لشهس الدي  ٧بهد ب  أٞبد السر)سي ) ت :  (ُٖٔ

 .ىػ  َُْٔا٤بعرفة 
ىػ ( ٝبعو كحققو : عبد  ٦ِٕٖبهوع فتاكل ريخ اإليبلـ اب  تيهيو ) ت :  (ُٗٔ

 ىػ  ُِْٓالرٞب  ب  قايم كابنو ، طبعة ٦بهع ا٤بلك فهد للهصحف الشريف ينة 
، ى(ٕٔٔاجملهوع ررح ا٤بهذب، أليب زكريا ٧بيي الدي  ب  ررؼ النوكم )ت :  (َُٕ

 ى.ُُْٓلَباث العريب، طبعة ينة ٙبقيق: ٧بهد ٪بيب ا٤بطيعي، طبعة دار إحياء ا
احملرر ُب الفقو، لئلناـ أيب القايم عبد الكرمي ب  ٧بهد الرافعي القزكيِب ، ٙبقيق  (ُُٕ

: ٧بهد حس  ٧بهد حس  إو٠باعيل ، دار الكتب العلهية ، الطبعة األكىل ينة 
 ىػ . ُِْٔ

 ، ٙبقيق ى(ْٔٓاحمللى، أليب ٧بهد علي ب  أٞبد ب  يعيد ب  حـز الظاىرم )ت (ُِٕ
 : ١بنة إحياء الَباث العريب، طبعة دار اآلفاؽ ا١بديدة، بّبكت

، ٙبقيق ى( ٨ُِّبتصر البويطي ، أليب يعقوب يويف ب  ٰبٓب البويطي )ت :  (ُّٕ
 : أٲب  السبلٲبة ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .

، كضع حواريو : ٧بهد ى( ٨ِْٔبتصر ا٤بزين إل٠باعيل ب  ٰبٓب ا٤بزين )ت :  (ُْٕ
 ىػ . ُُْٗدر راىْب ، دار الكتب العلهية ، الطبعة األكىل ينة عبد القا

، ى(ِٕٓا٤براييل أليب داكد، يليهاف ب  األرعث السجستاين )ت :  (ُٕٓ
ٙبقيق:عبد اهلل نساعد الزىراين، طبعة دار الصهيعي،الرياضي، الطبعة األكىل ينة 

 ـََُِ-ىُِِْ
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كم النيسابورم )ت : ا٤بستدرؾ على الصحيحْب، للحافظ ٧بهد ب  عبد اهلل ا٢با  (ُٕٔ
،  نقبل ب  ىادم الوادعي،طبعة دار ا٢برنْب للطباعة كالنشر كالتوزيع، ى(َْٓ

 ـُٕٗٗ -ىػُُْٕالقاىرة، الطبعة األكىل 
ا٤بستصفى ُب أصوؿ الفقو، أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد ب  ٧بهد  (ُٕٕ

 ، اعتناء د. ناجي السويد ى(َٓٓالغزايل)ت
 : ، )رج أحاديثو كعلق عليوى(ُِْ)ت:  لئلناـ أٞبد ب  حنبل الشيباينا٤بسند  (ُٖٕ

،  طبعة نؤيسة الريالة، بّبكت، الطبعةاألكىل ينة رعيب األرناؤكط كآ)ركف
 .ىػُُْٔ

ُب غريب الشرح الكبّب، ألٞبد ب  ٧بهد ا٤بقرئ الفيوني  ا٤بصباح ا٤بنّب (ُٕٗ
 ، اعتُب بو:  عادؿ نررد. بدكف دار نشرى(َٕٕ)ت
، ٙبقيق:  ى(ُُِؽ ب  ٮباـ الصنعاين)تنصنف عبد الرزاؽ،أليب بكر عبد الرزا (َُٖ

حبيب الرٞب  األعظهي، توزيع ا٤بكتب اإليبلني، بّبكت، الطبعة الثانية ينة 
 .ـُّٖٗ -ىَُّْ

ا٤بصنف ُب األحاديث كاآلثار، أليب بكر عبد اهلل ب  ٧بهد ب  أيب ريبة الكوُب  (ُُٖ
لقبلة ، حققو كقٌوـ نصوصو ك)رج أحاديثو : ٧بهد عٌوانة، طبعة دار اى(ِّٓ)ت

 ـََِٔ-ىػُِْٕللثقافة اإليبلنية، نؤيسة علـو القرآف، الطبعة األكىل ينة 
ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُِٖ

ىػ ( ، ) ن  بداية النوع الثاين ن  النظر الثاين ن  أحكاـ النذر  َُٕالرفعة ) ت : 
لثاين ن  كتاب أدب القضاء ( ٙبقيق : داكد ريلي إىل هناية الفصل األكؿ ن  الباب ا

 ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية .
ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُّٖ

ىػ (  )ن  بداية الفصل الثاين ن  الباب الثاين ن  كتاب أدب  َُٕالرفعة ) ت : 
  الباب الرابع ن  كتاب أدب القضاء ( ٙبقيق : القضاء إىل هناية الفصل األكؿ ن

 ٧بهد ناجم ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية
ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل، أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُْٖ
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ىػ (  )ن  بداية الفصل الثاين ن  الباب الرابع ن  كتاب أدب  َُٕالرفعة ) ت : 
األكؿ ن  كتاب الشهادات ( ، ٙبقيق : عبد اهلل حاي   القضاء إىل هناية الباب

 األٞبدم ، ريالة ناجستّب با١بانعة اإليبلنية
ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل، أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُٖٓ

ىػ (  )ن  بداية الباب الثاين ن  كتاب الشهادات إىل هناية  َُٕالرفعة) ت : 
الشهادات( ٙبقيق : إ٠باعيل صاّب الزىراين ، ريالة  الباب ا٣بانس ن  كتاب
 ناجستّب با١بانعة اإليبلنية

ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُٖٔ
ىػ (  )ن  بداية الباب السادس ن  كتاب الشهادات إىل هناية  َُٕالرفعة) ت : 

( ٙبقيق : ا٢بس  نصطفى إ٠باعيل ، ريالة الرك  الرابع ن  كتاب الدعاكل كالبينات 
 ناجستّب با١بانعة اإليبلنية

ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُٕٖ
ىػ (  )ن  بداية الرك  ا٣بانس ن  كتاب الدعاكل كالبينات إىل  َُٕ: ) تالرفعة

اهلل ٧بهد إبراىيم ريالة هناية كتاب النسب كإ٢باؽ القا ف ( ، ٙبقيق : عارؼ 
 .ناجستّب با١بانعة اإليبلنية

ا٤بطلب العايل ُب ررح كييط الغزايل أليب العباس أٞبد ب  ٧بهد ب  علي اب   (ُٖٖ
ىػ (  ، )ن  بداية العتق إىل هناية النظر األكؿ ن  كتاب التدبّب(  َُٕالرفعة) ت : 

 إليبلنية، ٙبقيق : فرح عبد اهلل دلدـك ، ريالة ناجستّب با١بانعة ا
، طبعة دار صادر، ى(ِٔٔنعجم البلداف لياقوت ب  عبد اهلل ا٢بهوم )ت :  (ُٖٗ

 بّبكت.
ا٤بعجم الكبّب،للحافظ أيب القايم يليهاف ب  أٞبد ب  أيوب الطرباين )ت :  (َُٗ

 ، ٙبقيق :  ٞبدم ب  عبد اجمليد السلفي، نكتبة اب  تيهيةى(َّٔ
ت، حاند عبد القادر، ٧بهد ا٤بعجم الوييط،تأليف/ إبراىيم نصطفى، أٞبد الزيا (ُُٗ

النجار، ٙبقيق : ٦بهع اللغة العربية، طبعة ا٤بكتبة اإليبلنية للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 تركيا. –ايتانبوؿ 
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نعجم نقاييس اللغة أليب ا٢بسْب أٞبد ب  فارس ب  زكريا، بتحقيق كضبط   (ُِٗ
 -ىػُُُْنة :عبد السبلـ ٧بهد ىاركف، طبعة دار ا١بيل ، بّبكت، الطبعة األكىل ي

 .ـُُٗٗ
ىػ( َْٓا٤بعرب ُب الكبلـ األعجهي على حركؼ ا٤بعجم للجواليقي ) ت :  (ُّٗ

 ىػَُُْٙبقيق : الدكتور ؼ عبد الرحيم، طبعة دار القلم ، دنشق، الطبعة األكىل 
، ى(ْٖٓنعرفة السن  كاآلثار للحافظ أيب بكر أٞبد ب  ا٢بسْب البيهقي )ت :  (ُْٗ

جانعة الدرايات اإليبلنية، كراتشي باكستاف،  ٙبقيق : عبد ا٤بعطي قلعجي، طبعة
 ـُُٗٗ -ىػُُُْ. الطبعة األكىل  ينة -كغّبىا -
ا٤بعونة على نذىب عامل ا٤بدينة للقاضي عبد الوىاب ب  علي ا٤بالكي )ت :  (ُٓٗ

ىػ ( ٙبقيق : ٧بهد حس  ٧بهد حس  إو٠باعيل ، دار الكتب العلهية ، الطبعة  ِِْ
 ىػ . ُِْٓالثانية ينة 

، ى(٤َِٔبوفق الدي  أيب ٧بهد عبد اهلل ب  أٞبد ب  قدانة ا٤بقديي )ت :  ا٤بغِب (ُٔٗ
ٙبقيق: عبد اهلل ب  عبد احملس  الَبكي، كعبد الفتاح ٧بهد ا٢بلو، طبعة دار عامل 

 ىُُْٗالكتب، بّبكت، الطبعة الرابعة ينة 
)ت  نغِب احملتاج إىل نعرفة نعاين ألفاظ ا٤بنهاج، حملهد ب  أٞبد ا٣بطيب الشربيِب (ُٕٗ
، ارراؼ : صدقي ٧بهد جيل العطار،  طبعة دار الفكر، بّبكت، الطبعة ى(ٕٕٗ: 

 ى ُِْٓاألكىل ينة
نلجأ ا٢بكاـ عند التباس األحكاـ ليويف ب  رافع ب  ٛبيم الشهّب باب  رداد )  (ُٖٗ

ىػ ( ) كتاب الشهادات(  دراية كٙبقيق : د. فايز الفايز ريالة دكتوراه  ِّٔت : 
 . با١بانعة اإليبلنية

، طبعة ى(ْٖٓا٤بلل كالنحل أليب الفتح ٧بهد ب  عبد الكرمي الشهريتاين )ت :  (ُٗٗ
 ـُُٔٗ-ىػُُّٖالبايب ا٢بليب، ، ينة 

ننح ا١بليل ررح على ٨بتصر ييدم )ليل للشيخ ٧بهد عليش ، دار الفكر ،  (ََِ
 ىػ . َُْْالطبعة األكىل 

لنوكم )ت : ننهاج الطالبْب كعهدة ا٤بفتْب لئلناـ أيب زكريا ٰبٓب ب  ررؼ ا (َُِ
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، اعتُب بو:  ٧بهد ٧بهد طاىر رعباف، طبعة دار ا٤بنهاج، الطبعة األكىل ى( ٕٔٔ
 ى.  ُِْٔينة 
ا٤بنهاج ُب رعب اإلٲباف أليب عبد اهلل ا٢بسْب ب  ا٢بس  ا٢بليهي )ت :  (َِِ

، ٙبقيق : حلهي ٧بهد فودة، طبعة دار الفكر،بّبكت، الطبعة األكىل ينة ى(َّْ
 ىُّٗٗ

كم ُب ترٝبة قطب األكلياء النوكم، تأليف/ مشس الدي  ٧بهد ا٤بنهل العذب الر  (َِّ
، ٙبقيق : د. ٧بهد العيد ا٣بطراكم، طبعة ى( َِٗب  عبد الرٞب  السخاكم )ت : 

 ىَُْٗنكتبة دار الَباث، الطبعة األكىل ينة 
، ى( ْٕٔا٤بهذب أليب إيحاؽ إبراىيم ب  علي الفّبكزآبادم الشّبازم )ت :  (َِْ

 ى.ُُْْلعريب، بّبكت، الطبعة األكىل ينةطبعة إحياء الَباث ا
نواىب ا١بليل بشرح ٨بتصر )ليل أليب عبد اهلل ٧بهد ب  ٧بهد ب  عبد الرٞب   (َِٓ

 ىػ . ُّٖٗىػ( دار الفكر ، الطبعة الثانية  ْٓٗا٤بعركؼ باب  ا٢بطاب )ت : 
بركاية ٰبٓب ب  ٰبٓب  ،ى(ُٕٗلئلناـ نالك ب  أنس األصبحي )ت :   ا٤بوطأ (َِٔ

 عبد الباقي ، دار إحياء الَباث العريب . فؤاديق : ٧بهد الليثي، ٙبق
النجم الوىاج ُب ررح ا٤بنهاج لكهاؿ الدي  ٧بهد ب  نويى الدنّبم )ت :  (َِٕ

، اعتُب بو: ٧بهد ٧بهد طاىر رعباف، طبعة دار ا٤بنهاج، بّبكت، الطبعة ى(َٖٖ
 ى.   ُِْٓاألكىل ينة 

، ى(ْٕٖم األتابكي )ت : النجـو الزاىرة، ١بهاؿ الدي  يويف ب  تغرم برد (َِٖ
طبعة كزارة الثقافة كاإلرراد القوني ا٤بؤيسة ا٤بصرية العانة للتأليف كالَبٝبة كالطباعة 

 .كالنشر
نصب الراية ألحاديث ا٥بداية ١بهاؿ الدي  أيب ٧بهد عبداهلل ب  يويف الزيلعي  (َِٗ

ده ىػ(، تصحيح أصل النسخة بعناية ن  إدارة اجمللس العلهي ، كزإِٔا٢بنفي ت)
تصحيحا ٧بهد عوانة، طبعة دار الثقافة اإليبلنية جدة، نؤيسة الرياف، ا٤بكتبة 

 ىػ.ُُْٖا٤بكية، الطبعة األكىل 
هناية احملتاج إىل ررح ا٤بنهاج، حملهد ب  أيب العباس أٞبد ب  ٞبزة الرنلي )ت :  (َُِ
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ىػ( ك حارية الرريدم )ت : ََُٖكنعها حارية الشربانلسي ) ت : ى( ََُْ
 ىُُْْطبعة دار الكتب العلهية، بّبكت، ينةىػ(، َُٔٗ

هناية ا٤بطلب ُب دراية ا٤بذىب،أليب ا٤بعايل عبد ا٤بلك ب  عبد اهلل ب  يويف  (ُُِ
، ٙبقيق: عبد العظيم ٧بهود الديب، طبعة دار ا٤بنهاج، ى(ْٖٕا١بويِب )ت : 

 ى.ُِْٖبّبكت، الطبعة األكىل 
بارؾ ب  ٧بهد ا١بزرم)ت : النهاية ُب غريب ا٢بديث كاألثر، أليب السعادات ا٤ب (ُِِ

، ٙبقيق: طاىر أٞبد الزاكم، ك٧بهود ٧بهد الطناحي، طبعة ا٤بكتبة ى(َٔٔ
 ىُّٗٗالعلهية،بّبكت، طبع ينة 

ىػ ( دار  َُِٓنيل األكطار ن  ننتقى األ)بار حملهد ب  علي الشوكاين )ت :  (ُِّ
 . ُِّْاب  ا١بوزم ، ٙبقيق : ٧بهد صبحي حبلؽ ، الطبعة الثانية ينة 

ية العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآثار ا٤بصنفْب، إل٠باعيل بارا البغدادم ) ت : ىد (ُِْ
 ـُِٗٗ -ىػ ُُّْىػ (، دار الكتب العلهية، بّبكت،  ُّٗٗ

، ٙبقيق ى(ْٕٔالواُب بالوفيات، لصبلح الدي  )ليل ب   أيبك الصفدم )ت :  (ُِٓ
كىل : أٞبد األرناؤكط، كتركي نصطفى، دار إحياء الَباث العريب الطبعة األ

 ى. َُِْينة
، إرراؼ: نكتب ى(َٓٓالوجيز أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد الغزايل )ت :  (ُِٔ

 ى.ُِْْالبحوث كالدرايات، طبعة دار الفكر، بّبكت، ينة الطبع 
كجيزالكبلـ ُب الذيل على دكؿ اإليبلـ لشهس الدي  ٧بهد ب  عبد الرٞب   (ُِٕ

 سة الريالة .ىػ ( ٙبقيق : د. بشار عواد كآ)ركف نؤي َِٗالسخاكم ) ت : 
، ٙبقيق: أٞبد ٧بهود ى(َٓٓالوييط أليب حاند ٧بهد ب  ٧بهد الغزايل )ت :  (ُِٖ

 ىُُْٕإبراىيم ، ك٧بهد ٧بهد تانر،طبعة دار السبلـ، الطبعة األكىل ينة 
كأنباء أبناء الزناف لشهس الدي  أٞبد ب  ٧بهد ب  أيب بكر ب   كفيات األعياف (ُِٗ

 .باس، دار الثقافة، بّبكت، ٙبقيق : د. إحساف عى(ُٖٔ)لكاف )ت : 
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 فهرس املىضىعات
 ّ ....................................................................... االفتتاحية

 ْ .......................................................... :ا٤بوضوع ا)تيار أيباب

 ْ .............................................................. : السابقة الدرايات

 ْ ................................................................... :البحث )طة

 ٔ ............................................................... :التحقيق ُب ا٤بنهج

 ٗ ............................................................ :ا٣بطية النسخ كصف

 َُ .......................... ا٤براغي بكر أيب ب  ٧بهد با٤بؤلف التعريف األول المبحث

 َُ ...................................................... :كنسبو ا٠بو: األكؿ ا٤بطلب

 َُ .................................................... :كحياتو نشأتو: الثاين ا٤بطلب

 َُ ............................................. :كريو)و للعلم طلبو: الثالث ا٤بطلب

 ُْ ........................................................ :تبلنيذه:  الرابع لبا٤بط

 ُٓ ...................................................... .نؤلفاتو:  ا٣بانس ا٤بطلب

 ُٓ ................................................ .الفقهي نذىبو: السادس ا٤بطلب
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 ُٕ .......................................................... .كفاتو: الثان  ا٤بطلب

 ُٖ ............................................... .بالكتاب التعريف:  الثاين ا٤ببحث

 ُٖ ....................................... .ا٤بشركح بالكتاب التعريف:  األكؿ ا٤بطلب

 ِِ .................................... ننهجيتو كبياف بالشرح التعريف:  الثاين ا٤بطلب

 ِّ ............................................ .الكتاب ايم ٙبقيق:  الثالث ا٤بطلب

 ِْ ................................................. .الكتاب ٧باي :  الرابع ا٤بطلب

 ِٓ ....................................... :الكتاب على نلحوظات:  ا٣بانس ا٤بطلب
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 ّّ ................................................................. القضاء كتاب

 ٗٓ ................................................................... ()( فصل) 
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 ْٕ ......................................................................... فصل

 ٖٓ ........................................................................... فرع

 ْٗ ........................................................................... فرع

 ٖٗ ........................................................................... عفر 

 ََُ ......................................................................... فركع

 ُُٓ ........................................................................ فصل

 ُّْ ...................................................... الغا ب على القضاء باب

 ُْٖ ........................................................................ فصل

 ُٕٓ ........................................................................ فصل

 ُٕٔ .................................................................. القسهة باب

 ُُٗ ............................................................. الشهادات كتاب

 ُٕٗ .......................................................... :البلول هبا تعم  فركع

 ِّٗ ........................................................................ فصل

 ِٕٔ ........................................................................ فصل

 ِّٕ ........................................................................ فصل

 ُِٖ ........................................................................ فصل

 ِِٗ ...................................................... والبينات الدعوى كتاب

 ُُّ ........................................................................ فصل

 ِِّ ........................................................................ فصل

 ّّٗ ........................................................................ فصل

 ّْٓ ........................................................................ فصل

 ّٓٔ ........................................................................ فصل

 ِّٕ .................................................................. العتق كتاب

 ّٖٗ ........................................................................ فصل

 َْٔ ........................................................................ فصل
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 ُْٔ ........................................................................ فصل

 ُِْ ................................................................ التدبير كتاب

 ّْٓ ........................................................................ فصل

 ْْٓ ................................................................. الكتابة كتاب

 ْْٔ ........................................................................ فصل

 ْٖٓ ........................................................................ فصل

 ْٖٗ ........................................................................ فصل

 ُْٓ .......................................................... األكالد أنهات كتاب

 ِٓٓ ................................................................ العانة الفهارس

 ِٔٓ .......................................................... القرآنية اآليات فهرس

 ِٗٓ ........................................................ النبوية األحاديث فهرس

 ِّٓ .................................................................. اآلثار فهرس

 ّّٓ ...................................................... ٥بم ا٤بَبجم األعبلـ فهرس

 ّٖٓ ............................................ الغريبة كالكلهات ا٤بصطلحات فهرس

 ّٗٓ .......................................................... ا٤براجعك  ا٤بصادر ثبت

 ّٔٓ ............................................................. ا٤بوضوعات فهرس

 
 


